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Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic „Virgil Madgearu” 
Adresa: Galati, str.  Stungarilor nr. 31 

 
 

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI, 
 
                                                          
 

 pentru anul şcolar 2010-2011, finalizat la data de 30. 08.2011, de către CEAC, 
având următoarea componenţă: 

 
1. Ciupitu Cristina-Elena 
2. Cojocaru Eleny 
3. Muscă Daniela 
4. Mitache Camelia 
5. Stoica Simona 
6. elev, Ciuraru Nicusor–clasa a XII –a C 
7. parinte, Sultana Gabriela 
8. reprezentant comunitatea locală, Bogatu Hristache 

 
I. CINE SUNTEM? 

 
In cadrul Colegiului Economic „V. Madgearu”, managementul calităţii a urmarit şi a 

asigurat calitatea programelor de învăţare, promovând îmbunătăţirea continuă. În ceea ce 
priveşte calitatea învăţării, organizaţia a avut un management caracterizat prin interes şi 
responsabilitate, demonstrand sprijin activ si implicare in dezvoltarea calitatii programelor de 
invatare. 
        Din acest punct de vedere,  la nivelul şcolii există politici pentru eficientizarea 
procesului  de predare-învăţare-evaluare,  pentru asigurarea mediului de învăţare, dezvoltarea 
resurselor umane, îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev şi a relaţiei şcoală-familie etc. De 
asemenea, unitatea şcolară oferă elevilor si angajatilor un mediu sigur  si sănătos si este 
receptivă faţă de nevoile curente ale acestora. Institutia are încheiate mai multe  parteneriate şi 
protocoale cu agenţii economici, reprezentanţi ai comunităţii locale şi alţi factori externi 
interesaţi si exista o colaborare eficienta cu acestia. Se monitorizează evoluţia şi progresul 
elevilor în timpul procesului de predare-învăţare, pentru ca aceştia să primeasca feed-back si sa 
îşi poata îmbunătăţi performanţele scolar. Au fost propuse modalitati de promovare a 
experienţelor pozitive ale unor colective de catedra si schimb de bune practici la nivelul 
întregului colectiv didactic, organizându-se activităţi didactice demonstrative, bazate pe metode 
interactive, centrate pe elev. Elevii au fost îndrumati si informaţi despre toate programele de 
învăţare existente, si au fost încurajaţi să-şi asume responsabilitatea propriului proces de 
învăţare. Informaţiile despre cariera profesionala, orientarea şi consilierea in meserie au fost 
furnizate constant si eficient, ajutându-i pe elevi sa ia decizii în privinţa oportunităţii de a-şi 
continua studiile după absolvire. 
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Pentru anul scolar 2010-2011, oferta educationala a fost urmatoarea: 
Liceu zi: clasa a IX-a: economic - 3 clase; turism-bilingv - 1 clasă; turism - 1 clasă; 

administrativ - 2 clase; comerţ - 4 clase; organizator banqueting - 1 clasă; tehnician în 
gastronomie - 1 clasă. 
  An de completare: clasa a XI-a: comerţ - 1 clasă;  turism - 1 clasă. 

Avantajele studiului la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” constau in urmatoarele: 
-  absolvenţii de liceu primesc certificate de competente profesionale pentru următoarele 

meserii: 
• tehnician în activităţi financiare şi comerciale; 
• tehnician în administraţie publică; 
• tehnician în turism. 
- Pentru profilul turism-bilingv absolvenţii primesc diploma de bacalaureat cu mentiunea 

„bilingv-francofon” si un atestat profesional pentru tehnician în turism. 
- Absolvenţii anului de completare primesc certificat de calificare profesională nivel II  şi 

foaie matricolă la cerere. 
- Colegiul Economic „Virgil Madgearu” este: 

• centru acreditat de pregătire şi testare ECDL (European Computer Driving Licence); 
• furnizor de formare continuă pentru adulţi în meseriile: lucrator in comert, bucătar, 

comerciant-vânzător mărfuri nealimentare si asistent de gestiune. 
 

Puncte tari 
 

• Dotarea unităţii şcolare, in special a CDI, cu mobilier si echipamente IT , carti in limba 
franceza obtinute prin donatii. 

• Liceul are experienta in managementul proiectelor cu finantare europeana, dobandita prin 
implementarea urmatoarelor proiecte:    

1. Program POSDRU, proiect din cadrul DMI 2.3 “Acces si participare la formare 
profesionala continua”, derulat in perioada 1.04.2009- 31.03.2010, care a primit finantare in 
valoare eligibila de 250820 lei 
2. Program RICOP, proiect din cadrul componentei 3, “Masuri Active de Ocupare a Fortei 
de Munca”, derulat in perioada 01.04.2003-30.04.2004 , care a primit finantare in valoare de 
33908 euro. 
3. Program LLP, actiunea COMENIUS, proiect multicultural derulat in perioada 
01.09.2008-31.08.2010, care a primit finantare in valoare de 24000 euro. 
4. Program de Granturi pentru dezvoltare scolara, proiect care a primit finantare in valoare 
de 15000 lei, prin Ordin MECT nr. 1081 din 24.05.2007 si implementat in perioada 2007-
2008. 
5. Proiect „Trafa-Start spre succes”,  proiect care si-a propus utilizarea metodei moderne de 
invatare prin „firma de exercitiu” in programele de formare destinate adultilor, implementat 
in perioada 2007-2009. 
6. Proiect QAFE- „Quality Assurance in firma de exercitiu” implementat in perioada 2007-
2009. 



3 
 

7. Proiect de cooperare franco – roman realizat in parteneriat cu Serviciul de cooperare si 
actiune Culturala din Ambasada Frantei in Romania si implementat incepand cu anul 2007 
pana in prezent. 
8. Proiect care a primit finantare in valoare de 7000 euro de la OIF in parteneriat cu DFP al 
MEdC si implementat in anul 2008. 
9. Program LLP, actiunea COMENIUS, proiect scolar derulat in perioada 01.09.2001-
31.08.2004, care a primit finantare in valoare de 9000 euro. 
10. Program LLP, actiunea COMENIUS, proiect de dezvoltare scolara derulat in perioada 
01.09.2003-31.08.2006, care a  primit finantare in valoare de 12000 euro. 
11. Program LLP, actiunea COMENIUS, proiect scolar, implementat in perioada 01.09.2003-
31.08.2006 care a  primit finantare in valoare de 12000 euro. 
12. Program LLP, actiunea COMENIUS, proiect de dezvoltare scolara derulat in perioada 
01.09.2006-31.08.2007, care a  primit finantare in valoare de 15000 euro. 
13. Program LLP, actiunea COMENIUS, proiect scolar derulat in perioada 01.09.2006-
31.08.2007, care a  primit finantare in valoare de 15000 euro. 
14. Program POSDRU, proiect din cadrul DMI 1.1 “Accesul la educatie si formare 
profesionala initiala de calitate”, care se deruleaza in prezent, unde beneficiarul a fost ales ca 
Centru de Resurse. 
15.  Program Tineret finaţat de ANT cu tema: „Fotografia, de la pasiune la artă” 
16. Program Tineret în Acţiune cu tema „Descoperă Europa prin foto-turism” finanţat de 
ANPCDEFP România.  
17. Proiect Bilingv Internaţional „ De la învăţământul bilingv, catre filierele francofone”; 
 
Prin derularea proiectelor mentionate organizatia scolara a obtinut prin finantari sume 
diverse, care i-au permis sa se dezvolte institutional, sa realizeze parteneriate locale, 
regionale, nationale sau internationale, sa-si autorizeze angajatii in management de proiect, 
sa isi amenajeze cabinete de instruire practica in conformitate cu standardele profesionale ale 
calificarilor furnizate, etc. 
• Perfomanţe concretizate prin rezultatele obţinute la examenele naţionale (bacalaureat), la 

olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare organizate la nivel local, judeţean şi 
naţional; 

• Cadre didactice calificate conform domeniilor specializărilor existente în unitatea şcolară, 
dintre care 81,33% titulare; 

• Personal didactic permanent preocupat de formarea continuă: grade didactice I(35 
profesori), II(29 profesori), cursuri de formare continua, cu participare colectiva şi/sau 
individuala, profesori doctoranzi(3 profesori); 

• Majoritatea profesorilor utilizează metode activ-participative, iar activităţile diferenţiate 
permit elevilor dezvoltarea propriilor abilităţi; 

• Elevii au oportunitatea participarii la activităţi practice în cabinete şi laboratoare moderne 
si bine utilate, fie ale unităţii şcolare fie la agenţii economici parteneri; 

• Existenţa unei strategii de popularizare a ofertei educaţionale; 
• Utilizarea unui sistem de supraveghere video în incinta şi în perimetrul şcolii în vederea 

asigurării unei mai bune securităţi a elevilor; 
• Implicarea personalului unităţii de  învăţământ pentru încheierea de parteneriate cu 

factori externi interesaţi; 
• Desfasurarea activitatilor extracurriculare precum: 
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- Editarea nr. 1 si 2 a revistei „Kaleidoscop” redactate în limba franceză "  de  către 
echipa reunita a profesorilor de limba franceză şi a profesorilor DNL, ce predau la 
clasele cu profil bilingv; 

- Editarea revistelor  „IT-ideea", „Tendinţe Eco”, „Ştiinţele şi viaţa”, „ArteVista” 
realizate  de catre elevii şcolii; 

- Organizarea târgului de turism în cadrul firmelor de exerciţiu ale scolii; 
- Implementarea proiectului caritabil „Dăruind vei dobândi”, în parteneriat cu biserica 

Sfânta Ana; 
- Initierea unui cerc de design obiecte decorative; 
- Consiliere scolara si consiliere in cariera, oferite de cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică al scolii; 
- Initierea unui cerc foto “Blitz”. 

 
II.  

FIŞĂ de AUTOEVALUARE   
privind 

 
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM 

STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/2007) şi 
STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (HG 1534/2008) 

 
 
Se va preciza în dreptul indicatorului (vezi indicaţiile de mai sus), nivelul de îndeplinire: 
 
 

Nr.crt Indicatori de performanţă Calificativul 
acordat1 

DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale 
1 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) 
Foarte bine 

2 Organizarea internă a unităţii de învăţământ Foarte bine 
3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi externă Foarte bine 
4 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ Foarte bine 
5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 

înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. 
Foarte bine 

6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi Foarte bine 
7 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul 

desfăşurării programului 
Foarte bine 

8 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. Foarte bine 
b)baza materială 
9 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare Bine 
10 Dotarea spaţiilor şcolare Bine 
11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare Foarte bine 
12 Utilizarea spaţiilor şcolare  Foarte bine 
13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative  Foarte bine 

                                                 
1 În cazul în care unitatea de învăţământ a fost supusă evaluării externe periodice, se vor menţiona calificativele 
pentru fiecare indicator, precizate în  raportul de evaluare externă periodică 
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14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare Foarte bine 
15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare Foarte bine 
16 Utilizarea spaţiilor auxiliare  Foarte bine 
17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare Foarte bine 
18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi 

documentare 
Foarte bine 

19 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. Foarte bine 
20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi 

auxiliarelor curriculare 
Foarte bine 

21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii Foarte bine 
c)resurse umane 
22 Managementul personalului didactic şi de conducere Foarte bine 
23 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic Foarte bine 

DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 
a)conţinutul programelor de studiu 

24 Definirea şi ptomovarea ofertei educaţionale Excelent 
25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii   Foarte bine 
26  Proiectarea curriculumul-ui Foarte bine 
27  Realizarea curriculumul-ui Foarte bine 
b) rezultatele învăţării 
28  Evaluarea  rezultatelor şcolare Foarte bine 
29 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă şi extra-

şcolare) 
Foarte bine 

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz 
30 Activitatea ştiinţifică Foarte bine 
31 Activitatea metodică a cadrelor didactice Foarte bine 
d) activitatea financiară a organizaţiei 
32 Constituirea bugetului şcolii Foarte bine 
33 Execuţia bugetară Foarte bine 

DOMENIUL:  C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională  
 
 

Foarte bine 

35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii Foarte bine 
36 Dezvoltarea profesională a personalului Foarte bine 

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi 
activităţilor desfăşurate 
37 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare Foarte bine 

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 
38 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării Bine 

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 
39 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral Foarte bine 

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 
40 Optimizarea accesului la resursele educaţionale Foarte bine 
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii 
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41 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ Foarte bine 

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, 
certificatele, diplomele şi calificările oferite 
42 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii Foarte bine 

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii 
43 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a 

calităţii 
Foarte bine 

 
 
 
 
III.UNDE VREM SĂ AJUNGEM? 
 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” urmareste formarea elevilor pentru a deveni 
competenţi profesional, motivaţi personal, capabili să se adapteze rapid cerinţelor unei societăţi 
moderne, în calitatea lor de producători activi, consumatori avizaţi, investitori prudenţi  cetăţeni 
responsabili. 
 
 
(Se vor prezenta în maxim 10 rânduri, direcţiile de dezvoltare pe care unitatea de învăţământ le 
va aborda) 
 

Director, 
prof. Marilena Râpă 
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