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I. Diagnoza mediului organizational (intern) 

I.1. Scurt istoric 

Liceul este pozitionat în cartierul Pantelimon, unul dintre cele mai vechi cartiere ale capitalei, 

cartier al cărui nume este  de origine greacă însemnând  „Cel Milostiv”. În această zonă, până în 1944 

nu au existat şcoli care să fi avut un local propriu, astfel încât elevii erau nevoiţi să urmeze cursurile 

în diferite case de locuit sau chiar în barăci. Între anii 1940-1945 a funcţionat aici Şcoala mixtă nr. 8 

„Principele Nicolae” care ulterior – anul şcolar 1945-1946 – s-a divizat în Şcoala Elementara de băieţi  

„Tudor Vladimirescu” devenită în 1954, Şcoala nr. 65 şi Şcoala Elementară de fete „6 Martie” 

devenită mai apoi Şcoala nr. 64. Creşterea populaţiei şcolare a determinat necesitatea extinderii, astfel 

încât au început în anul şcolar 1954-1955 lucrări vizând mărirea locaţiei prin construirea de noi săli 

de clasă. La 1 septembrie 1957 s-au unit Şcolile nr. 64 şi nr. 65 sub denumirea de Şcoala Medie Mixtă 

nr. 29, care în data de 17 iunie 1958 a primit numele de Alexandru Sahia. 

Şcoala a funcţionat până în 1968 după modelul impus de sovietici în toate ţările comuniste 

din Europa de Est. Odata cu adoptarea legii învăţământului din 1968 s-a revenit la modelul occidental. 

În anul şcolar 1969 - 1970, Liceul nr. 29 „Alexandru Sahia” s-a mutat în local nou  (fosta 

Şcoala generală nr. 53, actualmente corpul B al Liceului  Teoretic „Lucian Blaga”), construit alături 

de vechiul local (între vechea construcţie si cinematograful “Cosmos”), asigurându-se astfel condiţii 

optime pentru procesul educativ. Edificiul a fost ridicat în doar 6 luni - febuarie 1969 - 15 septembrie 

1970, când s-a făcut recepţia şi dispunea de: la parter - birouri pentru director, directori adjuncţi, 

secretariat, cancelarie, sălile de clasa nr. 5, 6, 7, 8, sala 18 pentru predarea limbilor străine, sala 17 – 

laborator de ştiinţe biologice; la etajul I - sălile de clasă nr. 25, 26, 27, 28 , sala 33 - cabinet medical 

– stomatologie, sala 34-36 laborator de chimie; la etajul II - sălile de clasa nr. 39, 40, 43 si 50, 

laborator de fizică - matematică, sala  44 - biblioteca, sala 45 - depozit arhivă, sala 46 - organizaţia 

P.C.R, sala 47 - contabilitate şi administratie. 

În anul 1974 s-a dat în folosinţă actuala clădire principală a liceului  (corpul A) şi centrul de 

ateliere.                                                                                                                                 

 Începând cu anul şcolar 1976-1977, cuprinzând două clădiri noi (actualmente corpurile A şi 

B), centrul de ateliere, corpul C (vechi) şi sala de sport, liceul ajunge unul dintre cele mai mari licee 

din capitală, atât ca număr de clase – 84, cât şi ca numar de elevi. 

În anul şcolar 1977-1978 se separă corpul B de corpul principal A. Corpul B va deveni Şcoala 

Generală nr. 53. Tot în acest an şcolar, liceul îşi schimbă profilul devenind liceu industrial, fiind 

patronat de intreprinderea I.M.U.A.B. şi I.C.S.I.T.M.U.A. Din acest an şcolar şi până în anul şcolar 

1990-1991 liceul, va purta denumirea de Grupul Şcolar Industrial „Alexandru Sahia”. După preluare 

se îmbunătăţeşte şi baza materiala, I.M.U.A. punând la dispoziţia liceului un atelier de prelucrări prin 

aşchiere. 

Începând cu anul şcolar 1990-1991 se fac demersurile necesare la Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării pentru ca liceul să redevină unul teoretic şi să poarte denumirea marelui poet al misterului 

-Lucian Blaga - denumire menţinută până în zilele noastre:  Liceul Teoretic „Lucian Blaga”. 

În perioada 1990-1995 se restructurează profillurile şi specializările liceului, desfiintându-se 

cursul  seral, şcoala profesională şi şcoala de maiştri rămânând astfel doar liceul teoretic (curs de zi) 

cu profilurile real/ uman şi specializările aferente (matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, 

filologie, ştiinţe sociale). 

În mai 2000, Şcoala generală nr. 53 se comasează cu Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, în 

urma unui ordin de ministru.   

Astăzi, în școală învață aproximativ o mie de elevi, de la clasa pregătitoare până la clasa a  

douăsprezecea, îndrumați de un număr de 50 de cadre didactice, de personalul didactic auxiliar, 

bibliotecară, profesor documentarist, secretare, administrator, asistent medical.  Toți aceștia sunt 

oameni devotați învățământului care-și aduc contribuția la progresul școlii noastre și al 

învățământului românesc.  
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În ceea ce privește dotarea materială, există cabinete de informatică, de chimie, de biologie, 

de fizică, de matematică, de română, de religie, cabinet medical, sala de sport, Centrul de 

Documentare și Informare, iar multe din sălile de clasă sunt echipate cu tehnică IT. 

Elevii noștri sunt preocupați de latura științifică a procesului de învățământ, sunt implicați în 

diverse proiecte și activități extracurriculare, participă la olimpiadele și la concursurile școlare. În 

același timp, învață să colaboreze, să se autodepășească, să fie sociabili, să se integreze într-un grup, 

să fie încrezători, să respecte, să fie responsabili.   

Orice instituție de învățământ are imensa responsabilitate de a modela personalități, de a 

pregăti specialiști în diverse domenii, de a transforma imoralitatea în moralitate, răul în bine, 

inesteticul în estetic și toate acestea prin intermediul unor oameni – dascălii. 

    

I.2. Cadrul geografic şi cultural 

Liceul Teoretic “Lucian Blaga” este situat în mediul urban, în municipiul Bucureşti şi anume 

în cartierul Pantelimon, lângă staţia Granitul – capătul liniei tramvaielor 14, 55, 46 şi al liniei de 

autobuz 104; 

Cartierul Pantelimon este situat în partea de est a Bucureștiului, în Sectorul 2. Cartierul 

Pantelimon este numit după artera sa principală, care își trage numele de la orașul 

învecinat Pantelimon, la rândul lui denumit după sfântul Pantelimon, patronul unei foste mănăstiri 

aflate acolo. 

Municipiul Bucureşti este situat în sud-estul ţării, în partea centrală a Câmpiei Române, la 

aproximativ 100 km sud de Munţii Carpaţi, 200 km de Marea Neagră şi 60 km de Fluviul Dunărea. 

Bucureştiul este străbătut de două râuri, Dâmboviţa şi Colentina. Cele două văi formate în jurul 

râurilor, împart oraşul în câteva zone, sub formă de platouri cu meandre şi terase. Municipiul 

Bucureşti cuprinde şase sectoare administrative. Liceul Teoretic “Lucian Blaga” este situat în sectorul 

2. 

Municipiul Bucureşti este cea mai mare aglomerare urbană din România, populaţia sa fiind de 

1.927.559 locuitori reprezentând circa 87% din populaţia regiunii, peste 16% din populaţia urbană a 

ţării, respectiv circa 9% din populaţia totală a României şi având o densitate de aproximativ 8100 

locuitori / km2. 

În secolul al XIX-lea oraşul se modernizează fiind ales capitală a României, înfăptuită prin 

unirea Moldovei cu Ţara Românească, în 1862. Este cel mai mare oraş din sud-estul Europei, după 

Istanbul. Apar pavajul, mai întâi din lemn, apoi din granit de Scoţia şi Sicilia, iluminatul, canalizarea 

şi parcurile publice. Spre sfârşitul secolului se trasează cele două axe, nord-sud şi est-vest care 

structurează oraşul. De altfel domnia lui Carol I (1866-1914) este timpul marilor edificii 

reprezentative pentru urbea lui Bucur: Ateneul Român (1888), Fundaţia Carol I (1891), Ministerul 

Agriculturii (1894), Palatul de Justiţie (1890-1895), Palatul Postelor (1894-1900), Palatul Sturdza 

(1899), Palatul CEC (1900), Palatul Patriarhiei (1907), Cercul Militar (1912), Hotelul Athenée Palace 

(1914), etc. Astăzi, oraşul este un amestec de vechi şi nou, tradiţional şi modern, oriental şi occidental, 

fapt care îi dă pe de o parte aspectul unei metropole eclectice şi neorânduite, conferindu-i originalitate 

şi farmec. 

Populaţia şcolară a liceului se recrutează în principal din elevii care locuiesc în apropierea şcolii 

sau au absolvit una din şcolile generale din vecinătate, însă există un număr destul de mare de elevi 

care vin şi din alte părţi ale capitalei şi din judeţul Ilfov (în special Oraşul Pantelimon, comunele 

Cernica şiDobroieşti). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sectorul_2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pantelimon
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sf%C3%A2ntul_Pantelimon&action=edit&redlink=1
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I.3. Informaţii de tip cantitativ şi calitativ 

I.3.1  Evoluţia colectivelor de elevi şi clase în ultimii 5 ani şcolari 

Clasa/ 

nivel 

An şcolar 2011-

2012 

An şcolar 

2012-2013 

An şcolar 2013-

2014 

An şcolar 

2014-2015 

An şcolar 

2015-2016 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

CP - - 2 35 2 52 2 66 2 62 

I 2 48 3 63 2 43 2 63 2 74 

II 2 47 2 50 3 59 2 48 2 68 

III 2 47 2 49 2 45 2 57 2 51 

IV 2 39 2 51 2 50 2 45 2 56 

Primar 8 181 11 248 11 249 10 279 10 311 

V 2 56 2 42 2 56 2 50 2 44 

VI 2 41 2 54 2 43 2 57 2 52 

VII 2 58 2 42 2 54 2 49 2 53 

VIII 2 46 2 59 2 38 2 53 2 47 
Gimanziu 8 201 8 197 8 191 8 209 8 196 

IX 6 191 6 189 6 186 6 182 6 181 

X 6 193 6 185 6 154 6 158 6 175 

XI 6 166 6 183 6 181 6 143 6 156 

XII 5 140 6 162 6 171 6 169 6 136 

Liceu 23 690 24 719 24 692 24 652 24 648 

Total 39 1072 43 1164 43 1132 42 1140 42 1155 
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Structura efectivelor de elevi din învăţământul liceal 

➢ În funcţie de profil: 

Tip profil 

An şcolar 

2012-2013 

An şcolar  

2013-2014 

An şcolar  

2014-2015 

An şcolar  

2015-2016 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Real 15 431 14 381 14 344 13 306 

Uman 9 288 10 313 10 308 11 328 

➢ În funcţie de specializări: 

Tip specializare 

An şcolar 

2012-2013 

An şcolar 

2013-2014 

An şcolar 

2014-2015 

An şcolar 

2015-2016 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Total matematică informatică 4 112 4 106 4 95 4 87 

Total ştiinţe ale naturii 11 319 10 275 10 249 9 219 

Total filologie 5 159 5 153 5 152 6 168 

Total ştiinţe sociale 4 129 5 160 5 156 5 150 

➢ Populaţia şcolară după etnie şi naţionalitate 

Etnia/ 

naţionalitatea 

An şcolar 

2011-2012 

An şcolar 

2012-2013 

An şcolar 

2013-2014 

An şcolar 2014-

2015 

An şcolar 

2015-2016 

Total din care: 1072 1164 1132 1140 1155 

Români 1035 1127 1101 1108 1127 

Moldoveni din 

Republica 

Moldova 

7 8 7 5 5 

Rromi 30 29 24 27 22 

 

 
  

Români

97,24%

Republica 

Moldova

0,43%

Rromi

2,33%

Naţionalitatea  şi etnia elevilor în anul şcolar 2014-2015
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I.3.2  Resurse umane 
În unitatea noastră de învăţământ în  anul şcolar 2014-2015, resursa umana a fost formată din: 

Cadre didactice – 75 persoane 

Personal didactic auxiliar – 6 persoane 

Personal nedidactic – 12 persoane 

Total angajaţi: 93 persoane 

Total norme didactice 66,02 

Total posturi 85,02  

Personal didactic auxiliar: 6 persoane din care: 

• Secretar şef: 1 persoană 

• Analist programator (ajutor): 1 persoană 

• Laborant: 1 persoană 

• Bibliotecar: 1 persoană 

• Administrator financiar: 1 persoană 

• Administrator de patrimoniu: 1 persoană 

Personal nedidactic: 12 persoane din care: 

• Paznici: 3 persoane 

• Muncitori întreţinere:3 dintre care 1 fochist; 

• Îngrijitoare: 5 

• Funcţionar: 1 

 

Grad I

41,03%

Grad II

15,38%Definitivat

34,62%

Debutant

8,97%

Cadre didactice în funcţie de gradul didactic

 

Cadre didactice

80,65%

Personal didactic 

auxiliar

6,45%

Personal 

nedidactic

12,90%

Cadre didactice Personal didactic auxiliar Personal nedidactic
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În unitatea noastră îşi desfăşoară activitatea: 

❖ metodişti ai ISMB: 

 D-na Gal Mariana Romelia – prof. fizică  

 D-na Iordan Marieta – prof. socio-umane 

❖ Membri în consiliul consultativ la nivel ISMB: 

 D-l Mihalcea Mihael - consiliul consultativ al ISMB; 

 D-na Sisea Cornelia – consiliul consultativ la disciplina biologie; 

• expert ARACIP: 

 D-l Mihalcea Mihael – prof. matematică; 

 D-na Mihăilescu Irina – prof. chimie 

• Coordonator cerc pedagogic: 

 D-l Mihalcea Mihael – prof. matematică; 

I.3.3  Resurse materiale şi financiare 
 

Activitatea instructiv - educativă se desfăşoară într-un patrimoniu şcolar format din 2 clădiri 

(corp A şi corp B). De asemenea unitatea dispune de încâ două corpuri de clădire  care sunt 

inchiriate şi care aduc resurse fianciare proprii. 

Unitatea noastră şcolară dispune de:  

➢ 24 săli de clasă; 

➢ 2 laboratoare de fizică; 

➢ 2 laboratoare de chimie; 

➢ 2 laboratoare de biologie; 

➢ 2 laboratoare de informatică;  

➢ 1 cabinet de ştiinţe socio-umane; 

➢ 1 cabinet de geografie;  

➢ 1 cabinet de psihopedagogic; 

➢ 2 cabinete medicale; 

➢ 1 sală de sport - 195 m2 şi una de 105 m2;  

➢ 1 centrală termică proprie;  

➢ Centru de deocumentare compus din (bibliotecă, sala de lectură şi sala multimedia);  

➢ teren jocuri sportive în aer liber, marcat regulamentar – handbal/fotbal pe teren redus, teren 

de baschet;  

➢ există grupuri sanitare pentru băieţi şi fete întreţinute foarte bine.  

Titulari

70,67%
Detaşaţi

4,00%

Suplinitor

21,33%

Pensionar/ 

PCO

2,67%

Completare 

normă

1,33%

Cadre didactice în funcţie de tipul încadrării
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I.3.4  Promovabilitatea la finalul anului şcolar pe ultimii 3 ani 

Nivel de 

învăţământ 

Promovaţi Repetenţi 

An şcolar  

2012-2013 

An şcolar  

2013-2014 

An şcolar  

2014-2015 

An şcolar  

2012-2013 

An şcolar  

2013-2014 

An şcolar  

2014-2015 
Număr Procent Număr Procent Număr Procent Număr Procent Număr Procent Număr Procent 

Primar 244 100% 249 100% 281 99,65% 0 0% 0 0% 1 0,35% 

Gimnaziu 188 96,41% 177 93,16% 198 95,65% 7 3,59% 13 6,84% 9 4,35 

Total liceu 674 94,80% 627 93,86% 609 97,13% 37 5,2% 41 6,14% 18 2,87% 

Total 

unitate 
1106 96,17% 1053 95,12% 1088 97,49% 44 3,83% 54 4,88% 28 2,51% 

 

 

 

I.3.5  Promovabilitatea la examene naţionale 

a) Evaluarea naţională la sfârşitul clasei a II-a 

 

b) Evaluarea naţională la sfârşitul clasei a IV-a 

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Primar Gimnaziu Liceu Total unitate

100%

96,41%

94,80%

96,17%

100%

93,16% 93,86%

95,12%

99,65%
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An şcolar 2012-2013 An şcolar 2013-2014 An şcolar 2014-2015

2013-2014

2014-2015

Limba română

- citit

Limba română

- scris

Matematică

78,93% 57,81%
82,73%

80,04%

48,67%
65,96%

Procentaje de răspunsuri corecte în ultimii 2 ani 



            

9 
 

 

c) Evaluarea naţională la sfârşitul clasei a VI-a 

 
d) Evaluarea naţională la clasa a VIII-a 

Disciplină 

An şcolar 2011-

2012 

An şcolar 2012-

2013 

An şcolar 2013-

2014 

An şcolar 2014-

2015 

Note 

sub 5 

Note 

peste 5 

Note 

sub 5 

Note 

peste 5 

Note 

sub 5 

Note 

peste 5 

Note 

sub 5 

Note 

peste 5 
Limba română 6% 94% 29,63% 70,37% 18,52% 81,48% 11,63% 88,37% 

Matematică 48% 52% 31,49% 68,51% 14,81% 85,19% 30,23% 69,77% 
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d) Examenul naţional de bacalaureat 

Situaţia comparativă pe ultimii 3 ani şcolari (sesiunea iunie-iulie, promoţiea curentă): 

An şcolar 2012-2013 An şcolar 2013-2014 An şcolar 2014-2015 
Nr. 

respinsi 

Nr. 

promovaţi 

Procent 
promovabilitate 

Nr. 

respinsi 

Nr. 

promovaţi 

Procent 
promovabilitate 

Nr. 

respinsi 

Nr. 

promovaţi 

Procent 
promovabilitate 

38 73 65,77% 58 80 57,97% 12 125 91,24% 

 
Situaţia comparativă pe ultimii 4 ani şcolari (total absolvenţi): 

An şcolar 2011-2012 An şcolar 2012-2013 An şcolar 2013-2014 An şcolar 2013-2014 
Nr. 

absolvenţi 

Nr. 

promovaţi 
Procent 

Nr. 

absolvenţi 

Nr. 

promovaţi 
Procent 

Nr. 

absolvenţi 

Nr. 

promovaţi 
Procent 

Nr. 

absolvenţi 

Nr. 

promovaţi 
Procent 

138 81 58,69% 163 96 58,89% 168 109 64,88% 156 137 87,82% 

 

 

Note sub 5 Note peste 5

48% 52%
31,49%

68,51%

14,81%

85,19%

30,23%

69,77%

Matematică
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I.3.6  Admiterea în liceu  

Medii de admitere în liceu  

 Matematică 

informatică 

Ştiinţe ale naturii Ştiinţe sociale Filologie 

Prima 

medie 

Ultima 

medie 

Prima 

medie 

Ultima 

medie 

Prima 

medie 

Ultima 

medie 

Prima 

medie 

Ultima 

medie 

An şcolar 2015-

2016 
8,14 7,46 9,03 7,20 8,02 7,52 8,71 7,37 

An şcolar 2014-

2015 
7,59 6,12 7,43 6,35 7,79 6,88 7,92 6,73 

An şcolar 2013-

2014 
8,15 5,68 9,00 6,42 9,27 7,30 8,57 7,60 

An şcolar 2012-

2013 
8,93 4,93 8,67 4,83 8,44 7,58 8,52 6,80 

An şcolar 2011-

2012 
9,05 7,62 7,76 7,25 8,08 7,58 8,23 7,43 

An şcolar 2010-

2011 
8,56 7,02 8,10 6,80 8,14 7,09 7,97 6,75 

An şcolar 2009-

2010 
9,15 7,50 9,54 7,26 8,00 7,32 9,31 7,42 

An şcolar 2008-

2009 
8,51 7,59 7,95 7,23 8,13 7,33 9,12 7,49 

An şcolar 2007-

2008 
8,34 7,98 8,19 7,43 8,53 7,71 8,36 7,79 

An şcolar 2006-

2007 
8,77 7,97 8,80 7,54 8,52 7,72 8,60 7,83 

An şcolar 2005-

2006 
9,26 7,83 8,58 7,24 8,44 7,54 8,43 7,88 

An şcolar 2004-

2005 
8,95 8,00 8,36 7,54 8,32 7,72 8,86 7,90 

 

9,05

7,76 8,08 8,23

8,93 8,67
8,44 8,528,15

9 9,27
8,57

7,59

7,43
7,79 7,928,14

9,03

8,02
8,71

Prima medie

An şcolar 2011-2012 An şcolar 2012-2013 An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015 An şcolar 2015-2016



            

12 
 

 

I.4. Cultura organizaţională 

Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitate, 

cooperare, muncă în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, 

libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Se întâlnesc 

şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, 

automulţumire. 

Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern 

care cuprind norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice. Climatul organizaţiei 

şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei 

şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, 

colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

Stilul de conducere a liceului este unul democratic, cu luarea deciziilor în comun. Se acceptă 

propunerile şi iniţiativele profesorilor, sunt consultaţi şefii de catedră/comisii metodice, iar în cadrul 

colectivului de profesori există, indiferent de vârstă şi specialitate, colaborare, spirit de echipă şi 

atmosferă propice desfăşurării procesului instructiv – educativ. 

În relaţia director – personal administrativ, TESA, profesori, celelalte categorii de personal se 

constată respectarea sarcinilor de serviciu, ierarhia este acceptată şi respectată. Consiliul de 

administraţie apreciază contribuţia personalului şi o stimulează. 

În relaţia şcoală – părinţi se manifestă o colaborare bună intre părinţi şi comitetele de părinţi, 

respectiv între conducerea şcolii şi asociaţia părinţilor, care se implică în organizarea şi buna 

desfăşurare a activităţii şcolare şi extraşcolare, mai ales pentru atragerea surselor extrabugetare 

necesare bunului mers al vieţii şcolii. 

 

 

7,62
7,25

7,58 7,43

4,93
4,83

7,58

6,8

5,68
6,42

7,3 7,6

6,12
6,35

6,88 6,73
7,46

7,2
7,52 7,37

Ultima medie

An şcolar 2011-2012 An şcolar 2012-2013 An şcolar 2013-2014

An şcolar 2014-2015 An şcolar 2015-2016
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II. Diagnoza mediului extern - Analiza PESTE  

II.1.  Contextul politic–instituţional 

Modificările survenite în politica educaţională – fie cele de structură sau cele de conţinut – 

sunt percepute deformat, prin prisma experienţei personale şi a felului în care s-a asigurat accesul la 

informaţie. Mass-media reprezintă de cele mai multe ori principalul intermediar în comunicarea 

noutăţilor în rândul elevilor şi părinţilor, substituindu-se uneori factorilor ce ar trebui să asigure 

informarea corectă a beneficiarilor educaţiei – diriginţi, cadre didactice, conducerea şcolii. Din acest 

punct de vedere, este necesar ca toate cadrele didactice, diriginţii să fie în primul rând ele bine şi 

corect informate.  

La nivel politic la baza sistemului educațional bucureștean a stat Programul de Guvernare care 

și-a propus formarea unei resurse umane competitive în conformitate cu cerinţele societăţii 

cunoaşterii, a globalizării, a educaţiei pentru o societate durabilă. Au fost avute în vedere următoarele 

obiective prioritare: conceperea unui curriculum pentru învăţământul preuniversitar centrat pe 

competenţe; accelerarea descentralizării în contextul asigurării calităţii în educație; reforma educaţiei 

timpurii şi dezvoltarea educaţională pe tot parcursul vieţii; reforma structurală în domeniul resursei 

umane implicate în educaţie; îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei procesului de educaţie şi de formare 

profesională, prin facilitarea accesului tuturor elevilor la educaţie şi formare profesională; 

compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi, în special, cu Cadrul 

European al Calificărilor; 

II.2.  Contextul economic 

Contextul economic actual este caracterizat prin criza ce influenţează direct cerinţa pe piaţa 

forţei de muncă. Aceste cerinţe sunt mult restrânse ca urmare a închiderii unor capacităţi de producţie, 

a limitării serviciilor. 

În condițiile actualei crize economice și financiare, care se manifestă puternic în Uniunea 

Europeană, Comisia Europeană a elaborat o strategie pe 10 ani, intitulată „EUROPA 2020”, menită 

să revigoreze economia europeană şi să facă posibilă o „creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 

incluziunii”.  

În acest context, în domeniul educaţiei, Comisia Europeană a propus creșterea eforturilor 

menite să conducă la reducerea simțitoare a abandonului şcolar, mai precis sub nivelul de 10% (faţă 

de 15% cât este în prezent) şi creşterea numărului absolvenţilor cu studii superioare la 40% . 

Raportările anuale ale Agenţiei Municipale de Ocupare a Forţei de Muncă Bucureşti 

demonstrează dificultăţile întâmpinate de absolvenţii învăţământului preuniversitar în a se integra pe 

piaţa muncii, absolvenţii de licee fără certificat de competente profesionale deţinând ponderea cea 

mai mare a celor intraţi în şomaj. Cerinţele de forţă de muncă sunt mai restrânse ca urmare a închiderii 

unor întreprinderi de producţie. Integrarea pe piaţa muncii a absolvenţilor învăţământului 

preuniversitar din București nu este deloc ușoară.  

Insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora a tendinţelor de 

pe piaţa muncii se reflectă în mod negativ asupra opţiunilor făcute la admitere, specialităţile teoretice 

fiind în continuare mai căutate, în detrimentul unor specializări oferite de învăţământul profesional şi 

tehnic, chiar dacă cererea de locuri de munca în domeniu depăşeşte cu mult oferta actuală. Conform 

studiului Centrului Municipal de Asistenţă Psihopedagogică Bucureşti, cei mai mulţi elevi şi părinţi 

optează pentru continuarea studiilor în ciclul inferior al liceului, la specialitatea "Matematică–

informatică". 

Zona în care este situată unitatea noastră şcolară nu este în totalitate favorabilă instruirii, 

familia, în general, nesprijinând constant eforturile şcolii pentru educarea copiilor. Nu în ultimul rând, 

trebuie remarcată influenţa evidentă asupra opiniei publice a materialelor apărute în mass-media 

centrală. Aceasta tendinţă se reflectă în concepţia generală asupra învăţământului românesc, în 

special ca imagine, cu efecte negative pe termen mediu şi lung. 
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Legislaţia financiară generală şi specifică permite atragerea de resurse extrabugetare la nivelul 

unităţilor de învăţământ preuniversitar. Liceul Teoretic „Lucian Blaga” a obţinut şi obţine resurse 

extrabugetare din: chirii , donaţii, sponsorizări ,etc. 

În acelaşi timp, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru 

instituţiile de învăţământ este de multe ori scăzut. Creşterea numărului protocoalelor de colaborare 

între unitatea şcolară şi agenţii economici din anumite domenii de activitate reprezintă o prioritate 

pentru conducerea Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, în perspectiva descentralizării financiare şi a 

nevoii tot mai pregnante de a adapta oferta educaţională la raportul real dintre cerere şi oferta pe piaţa 

muncii. În acest context, procesul descentralizării învăţământului preuniversitar constituie un demers 

oportun şi necesar, răspunzând cerinţei existenţei unui învăţământ organizat, administrat şi finanţat 

conform standardelor Uniunii Europene. Având la bază principiile transparenţei, echitaţiei şi 

adecvării, activitatea de finanţare a unităţilor de învăţământ va presupune nu numai finanţarea de 

bază (costul standard/elev), cum se întâmplă în general, ci şi finanţări complementare şi 

compensatorii bazate pe cerinţele specifice de context socio – economic. 

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului 

acestora faţă de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al materialelor didactice, precum şi al celorlalte 

mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan etc.) poate 

reprezenta de asemenea o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de 

la dezinteres şi absenteism ridicat, mai ales în rândul elevilor de gimnaziu, până la abandonul şcolar. 

II.3.  Contextul social 

Populaţia din municipiul Bucureşti cuprinde peste 2 milioane locuitori, cu o densitate de 8100 

locuitori pe km2. Analiza demografică ne dezvăluie o scădere evidentă a populaţiei şcolare, cu efecte 

pe termen lung și mediu asupra sistemului de învăţământ. Populaţia şcolară a scăzut, în medie, cu 

aproximativ 2,7-5% în fiecare an şcolar. Acest fenomen are repercusiuni şi asupra sistemului 

educaţional.  

 Se apreciază, conform prognozelor realizate, că declinul demografic al populaţiei stabile va 

continua şi în perioada următoare. De aceea, se impune o gândire eficientă, rațională care să 

anticipeze dezvoltarea resursei umane sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman.  

 Obiectivul strategic îl reprezintă creşterea calităţii educaţiei, în general, la toate nivelurile, 

multiplicarea politicilor incluzive, crearea egalităţii de şanse pentru populaţia şcolară aflată în 

dificultate. Totodată, se impune dezvoltarea şi implementarea sistemelor de evaluare şi calificare a 

competenţelor dobândite în contexte formale, informale şi nonformale de educaţie prevăzute de 

Legea Educaţiei Naţionale. 

II.4.  Contextul informațional și tehnologic 

Pregătirea elevilor pentru societatea secolului XXI, cunoașterea, globalizarea informațiilor, 

generalizarea tehnologilor avansate presupune la nivelul educației utilizarea maximală a resurselor 

IT de care dispun unităţile şcolare. Prin programul SEI s-a asigurat dotarea unităţilor de învățământ 

cu reţele de calculatoare performante conectate la internet, implementarea și generalizarea sistemului 

AEL, formarea profesorilor în utilizarea softului educaţional.  

 Sprijinul M.E.C.Ş. acordat unităţilor de învățământ în sensul actului educațional asistat de 

calculator reprezintă un bun câștigat. Posibilitatea folosirii soft-urilor educaţionale în procesul 

instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar. Totodată, introducerea calculatoarelor şi 

accesul la Internet în unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal reprezintă o oportunitate pentru 

sistemul educaţional din municipiul Bucureşti..  

Deşi de multe ori lipsesc fondurile de la bugetul local pentru dotarea cu echipamente / 

mijloace fixe, acestea pot fi achiziţionate prin derularea unor programe specifice sau prin implicarea 

comitetului de părinţi. Sprijinirea unităţilor şcolare prin acţiunea guvernului de a accelera 

introducerea calculatoarelor şi accesului la Internet în unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal în 
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colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice reprezintă o oportunitate pentru sistemul 

educaţional actual.  

Un punct critic în adoptarea noilor tehnologii în sistemul de învăţământ preuniversitar îl 

reprezintă încă insuficienta pregătire a cadrelor didactice de alte specialităţi decât informatică în ceea 

ce priveşte utilizarea programelor de calculator, chiar a celor mai uzuale (Microsoft Office). Oferta 

de formare în acest sens a instituţiilor de învăţământ superior şi a agenţilor economici poate fi 

valorificată, în condiţiile motivării cadrelor didactice pentru a urma astfel de cursuri de perfecţionare. 

II.5.  Contextul ecologic 

Conform datelor oficiale, Municipiul Bucureşti se înscrie printre cele mai poluate centre 

urbane din Europa. Există indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi solului, factori ce 

influenţează starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor. 

Din această perspectivă, în cadrul şcolii, în special la învăţământul primar ne-am confruntat 

cu creşterea numărului de copii cu probleme din sfera deficitului de atenţie şi al hiperactivităţii. 

Liceul este situat într-o zonă a capitalei unde nu sunt importante unităţi industriale poluante, 

dar se semnalează surse de poluare a aerului cum ar fi: emanaţii toxice ale motoarelor cu ardere 

internă (autovehicule), zgomote puternice provenite de la mijloacele de transport în comun şi nu 

numai, factori ce influenţează starea generală de sănătate şi confort atât a elevilor cât şi a cadrelor 

didactice şi a întregului personal.  

Studiile de specialitate relevă faptul ca speranţa de viaţă a bucureştenilor este, în medie, cu 

cinci ani mai mică în comparaţie cu media de la nivelul ţării. Cauzele acestei situaţii sunt multiple. 

Amintim numai realitatea, conform căreia în ultimii 15 ani au dispărut 60% din spaţiile verzi din 

interiorul oraşului şi din centura naturală de protecţie. Această situaţie impune, în mod necesar şi 

urgent, o strategie educaţională pentru conştientizarea copiilor şi tinerilor în vederea adoptării unei 

atitudini corecte faţă de mediul înconjurător. Pentru realizarea acestui lucru, Liceul Teoretic „Lucian 

Blaga” a derulat pe parcursul semestrului I, an şcolar 2012-2013, un număr sporit de programe având 

ca obiectiv creşterea grijii faţă de mediul înconjurător şi creşterea suprafeţei spaţiilor verzi.  
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III. Viziunea Liceului Teoretic "Lucian Blaga" 

 

 

 

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” îşi propune un învăţământ de calitate şi eficient, 

compatibil cu sistemul educaţional european, bazat pe participare şi egalitate deplină, care să 

răspundă nevoilor diferite de învăţare ale elevilor şi diversităţii naturii umane. 

 

Motto: „Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt 

la fel. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi.” 

 

  

„O şcoală de 

calitate” 
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IV. Misiunea Liceului Teoretic "Lucian Blaga" 
 

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” este orientat spre valori europene şi este deschis tuturor celor 

care au nevoie de educaţie, indiferent de religie sau etnie. 

Unitatea noastră urmăreşte dezvoltarea individuală a elevului, pregătirea lui pentru a 

corespunde cerinţelor societăţii, satisfăcând totodată nevoia fiecăruia de a se simţi competent, de a 

colabora cu alţii, dar şi de a fi  autonom. 

Ea va asigura fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare în 

parteneriat şi cooperare cu factorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine 

socioculturală diferită şi cu posibilităţi diferite. 

Şcoala noastră îşi propune elaborarea unei oferte educaţionale conformă cu standardele 

naţionale şi capabilă să promoveze valori europene ca: pluralismul de idei, toleranţa etnică şi socială, 

dreptatea şi adevărul. 
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V Analiza SWOT  

1. Curriculum 

Puncte tari: Oportunităţi: 

✓ CDŞ adaptat la nevoile elevilor;   

✓ Folosirea programelor şcolare şi a 

manualelor aprobate;   

✓ Existenţa Centrului de documentare şi 

informare;   

✓ Existenta unei game variate de lecţii pentru 

toate specializările în A.E.L;   

✓ Existenţa cabinetului şcolar de asistenţă 

psihopedagogică;   

✓ Derularea programelor specifice pe nivel de 

vârstă, pregătire;   

✓ Folosirea instrumentelor de asigurare a 

calităţii;  

✓ Existenţa opţionalelor de limba engleză la 

clasele pregătitoare, I şi a II-a ;  

✓ Implicarea şi consultarea periodică a 

Consiliului elevilor.   

✓ Creşterea duratei învăţământului 

obligatoriu;   

✓ Promovarea strategiilor moderne în procesul 

de învăţământ ce asigură activitate variată şi 

comunicare interpersonală atât elev – elev, cât şi 

elev – profesor;   

✓ Existenţa unui sistem de evaluare externă la 

nivel naţional;   

✓ Elaborarea Legii Educaţiei Naţionale ca 

document strategic pentru sistemul educaţional;  

✓ Strategia MECŞ privind îmbunătăţirea 

calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi 

formare profesională, facilitarea accesului 

tuturor la sistemele de educaţie şi formare 

profesională.  

Puncte slabe: Ameninţări: 

✓ Număr insuficient de manuale pentru elevii 

din învăţământul obligatoriu (unele cu grad 

avansat de deteriorare); 

✓ Utilizarea insuficientă a metodelor 

interactive de predare - învăţare;  

✓ Utilizarea redusă a programului AEL;  

✓ Interesul scăzut al elevilor pentru 

disciplinele de învăţământ;  

✓ Utilizarea preponderent a metodelor 

tradiţionale de instruire, educare şi evaluare.  

 

✓ Absenteismul se accentuează, mai ales în 

rândul elevilor de etnie rromă;  

✓ Programe şcolare foarte încărcate; 

✓ Instabilitatea privind ponderea CDŞ-ului  în 

planurile de învăţământ;   

✓ Interesul dirijat al elevilor şi părinţilor mai 

mult spre notare decât spre cunoştinţele 

acumulate din cauza modului în care se face 

admiterea la liceu şi facultate;  

✓ Reforma continuă a sistemului educaţional 

fără o expertiză pe termen mediu. 
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2. Resurse umane 

Puncte tari: Oportunităţi: 

✓ Majoritatea profesorilor sunt cadre 

didactice, cu experienţă, care au obţinut grade 

didactice şi au calificativele „ foarte bine „;  

✓ Încadrarea şcolii cu personal calificat la 

toate disciplinele de învăţământ;  

✓ Cadrele didactice din şcoală sunt interesate 

de perfecţionare continuă;   

✓ Preocuparea profesorilor pentru obţinerea 

de performanţe ridicate în activitatea cu elevii 

(olimpiade, concursuri şcolare, evaluare 

naţională, competiţii sportive, etc.);   

✓ Profesorii sunt implicaţi în activităţi 

ştiinţifice şi metodice în foarte mare măsură;   

✓ Personalul didactic auxiliar foarte bine 

pregătit pentru activitatea pe care o desfăşoară;  

✓ Relaţiile profesor-elev, conducerea şcolii – 

profesor, conducerea şcolii - personal, şcoala –

familie sunt foarte bune.   

✓ Cadrul legal permite formarea continuă a cadrelor 

didactice;  

✓ Existenţa şi aplicarea programelor educative 

pentru tineri cu sprijinul comunităţii locale sau prin 

parteneriate interne şi internaţionale;   

✓ Existenţa posibilităţii ca fiecare elev să îşi 

dezvolte o personalitate ; 

✓  Strategia MECŞ privind îmbunătăţirea calităţii şi 

eficienţei sistemelor de educaţie şi formare 

profesională; 

✓ Strategia I.S.M.B. de asigurare a accesului la 

educaţie a grupurilor dezavantajate;   

✓ Valorificarea experienţei profesorilor care au 

urmat cursuri de formare;  

✓ Recunoaşterea gradelor didactice în cazul 

obţinerii unei alte specializări sau funcţii didactice.   

Puncte slabe: Ameninţări: 

✓ Existenţa profesorilor cu norme dispersate 

în mai multe şcoli şi fluctuaţia cadrelor 

didactice;  

✓ Lipsa unui statut clar definit al 

consilierului educativ;  

✓ Insuficienta motivaţie şi dăruire pentru 

unele cadre didactice;  

✓ Unele cadre didactice manifestă lipsă de 

disponibilitate în a desfăşura activităţile 

extracurriculare sau extraşcolare neplătite;   

✓ Deficit de cadre didactice la discipline ca 

informatică, educatie muzicală, profesor 

documentarist;  

✓ Existenţa unor cadre didactice care nu se 

conformează programului, în ciuda 

nenumăratelor intervenţii şi modificări în orar;  

✓ Numeroasele concedii medicale şi-au pus 

amprenta asupra desfăşurării normale a 

cursurilor, conducerea şcolii fiind pusă în 

imposibilitatea de a  găsi suplinitori şi de a 

acoperi toate orele; 

✓ Nesemnarea condicii de prezenţă de către 

unele cadre didactice. 

✓ Salarii neatractive ; 

✓ Migrarea personalului didactic, didactic auxiliar 

şi nedidactic spre alte domenii de activitate mai bine 

remunerate; 

✓ Lipsa motivaţiei pentru învăţătură; 

✓ Blocarea unor posturi importante posturilor; 

✓ Accentuarea birocraţiei în sistemul educaţional 

în detrimentul procesului de învăţământ;  

✓ Creşterea cifrei abandonului şcolar şi a 

absenteismului în rândul elevilor;  

✓ Influenţa mediului extern poluant: filme 

nepotrivite pentru tineri, discoteci şi localuri publice 

în care se bea, se fumează sau se petrec alte lucruri 

ce pot influenţa în rău comportamentul tinerilor. 
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3. Resurse materiale şi financiare 
Puncte tari: Oportunităţi: 

✓ Existenţa conectării la internet;  

✓ Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu table 

ecologice şi interactive;  

✓ Spaţiul de şcolarizare se prezintă, în cea mai 

mare parte, în condiţii foarte bune, iar nivelul de 

confort în şcoală este ridicat;  

✓ Existenţa cabinetului şcolar de asistenţă 

psihopedagogică;   

✓ Biblioteca şcolii este bine organizată, 

funcţională şi dispune de un fond de carte ce 

acoperă în mare măsură solicitările de la toate 

disciplinele de învăţământ;   

✓ Functionarea Centrului de Documentare si 

Informare (C.D.I.) 

✓ Dotarea şcolii cu sistemul A.E.L ; 

✓ Veniturile extrabugetare;   

✓ Gestionarea eficientă a resurselor alocate 

pentru investiţii.  

✓ Existenţa spaţiilor pentru închiriat pentru 

atragerea fondurilor extrabugetare;  

✓ Implicarea Primăriei Sectorului 2 în realizarea 

unor lucrări absolut necesare obţinerii autorizaţiei 

de funcţionare a unităţii de învăţământ şi a avizelor 

anuale;  

✓ Programe guvernamentale pentru reabilitări de 

şcoli, modernizări şi dotări;  

✓ Acordarea de burse pentru elevi (burse de 

merit, burse sociale);  

✓ Descentralizarea sistemului de învăţământ.  

Puncte slabe: Ameninţări: 

✓ Imposibilitatea folosirii veniturilor 

extrabugetare pentru motivarea resursei umane;  

✓ Folosirea ineficientă a unor venituri 

extrabugetare 

✓ Lipsa dotării laboratoarelor de informatică cu 

un număr suficient de calculatoare;    

✓ Număr insuficient de locuri la after – school 

(centrul de zi);   

✓ Sala de sport nerenovată.   

✓ Insuficienţa resurselor financiare pentru 

realizarea obiectivelor şcolii şi nealocarea acestora 

la timpul potrivit; 

✓ Lipsa de fonduri pentru cofinanţarea unor 

proiecte; 

✓ Situaţia economică dificilă ceea ce duce la 

finanţarea scăzută a învăţământului; 

✓ Salariile neatractive pentru profesori;  

✓ Centralizarea deciziei privitoare la încheierea 

de contracte care ar putea aduce venituri şcolii;  

✓ Lipsa unei planificări de alocare de resurse 

financiare pe termen mediu şi lung îngreunează 

elaborarea unei strategii de dezvoltare a şcolii.   
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4. Relaţia cu comunitatea. Parteneriate şi programe 
 

 

Puncte tari: Oportunităţi: 

✓ Relaţii foarte bune cu compartimentele de 

specialitate din M.E.C.Ş., I.S.M.B. şi 

C.N.C.E.I.P. (S.N.E.E.) ;   

✓ Relaţii foarte bune cu centrele de 

perfecţionare: Casa Corpului Didactic 

Bucureşti, Centrul de perfecţionare al 

Universităţii din Bucureşti;   

✓ Relaţii foarte bune cu autorităţile locale 

(Primăria Sectorului 2; Consiliul Local al 

Sectorului 2);   

✓ Relaţii foarte bune cu Secţia 9 de Poliţie şi 

în special ci poliţistul de proximitate;   

✓ Relaţii bune partenerii sociali – sindicatele 

din învăţământul preuniversitar;   

✓ Participarea la proiectele organizate de 

ISMB şi Primăria Sectorului 2.    

✓ Creşterea nivelului de implicare şi a rolului 

comunităţii locale în luarea deciziilor privind 

dezvoltarea şcolii;  

✓ Sprijinirea şcolii şi a cadrelor didactice implicate 

sau interesate în derularea unor proiecte de către 

Primăria Sectorului 2; 

✓ Colaborarea bună cu Poliţia, Direcţia Generală 

de Sănătate Publică, Primăria Capitalei, Primăria 

Sectorului 2, Prefectura, părinţii, etc..  

 

Puncte slabe: Ameninţări: 

✓ Neimplicarea tuturor părinţilor în 

problemele şcolii;   

✓ Dificultăţi în atragerea sponsorilor;  

✓ Relaţiile de colaborare cu şcolile şi liceele 

din oraş nu au un cadru organizat;   

✓ Absenţa reprezentanţilor Primăriei 

Sectorului 2 şi ai  Consiliului Local de la unele 

şedinţe ale Consiliului de Administraţie.  

✓ Politizarea excesivă a societăţii;  

✓ Dificultăţile materiale ale părinţilor  care duc 

la diminuarea sprijinului pe care îl acordă şcolii.  
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VI Ţinte strategice 

Pentru perioada 2015-2018, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional 

pentru îndeplinirea următoarelor ţinte strategice: 

T1. Aplicarea politicilor educaţionale ale MECŞ şi ISMB; 

T2. Reconsiderarea managementului şcolii din perspectiva realizării egalizării şanselor în 

educaţie, a reducerii absenteismului şi îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale (evaluare 

naţională, bacalaureat, etc.); 

T3. Optimizarea procesului didactic din unitate prin utilizarea mijloacelor moderne de predare-

învăţare şi comunicare, a tehnologiei informaţiei şi comunicării; 

T4. Asigurarea cadrului de siguranţă a elevilor, diminuarea şi prevenirea violenţei; 

T5. Creşterea gradului de confort în şcoală prin modernizarea bazei materiale a şcolii; 

T6. Dezvoltarea spiritului comunitar prin îmbunătăţirea relaţiei şcoală-familie-comunitate. 
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VII. Opţiuni strategice. Obiective 

1. Curriculum 

➢ Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor la nivel 

primar, gimnazial şi liceal;  

➢ Aplicarea corespunzătoare a planurilor cadru şi a programelor şcolare în vigoase și creșterea 

calității procesului de predare-învățare-evaluare la nivelul fiecărei catedre din Liceul Teoretic “Lucian 

Blaga”; 

➢ Valorificarea rezultatelor de la evaluarea naţională, de la bacalaureat, de la concursurile 

şcolare pe baza datelor statistice în vederea creşterii performanţei şcolare; 

➢ Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor si cerinţele 

curriculum-ului naţional; 

➢ Utilizarea de către profesori a TIC în planificarea şi realizarea lecţiilor, folosirea CDI şi a 

lecţiilor AEL; 

➢ Elaborarea unor instrumente de evaluare a activităţii instituţiei, conform cerinţelor ARACIP; 

➢ Creşterea eficienţei demersului educaţional;  

➢ Organizarea evaluării iniţiale şi realizarea planurilor remediale, pornind de la rezultatele 

evaluărilor iniţiale; 

➢ Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure atingerea 

standardelor curriculare de performanţă, cât şi pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare; 
➢ Creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare prin contribuţia fiecărui cadru didactic 

din unitate;  

➢ Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile specifice comunităţii locale, personalizarea 

ofertei educaţionale la nivel instituţional. 

 

 

2. Resurse umane 

 
➢ Diseminarea si aplicarea de către toate cadrele didactice a tuturor documentelor de politică 

educaționala elaborate de MECŞ şi ISMB; 

➢ Cunoaşterea legilor, ordinelor, metodologiilor şi celorlalte acte normative privind încadrarea, 

perfecţionarea şi evaluarea cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic; 

➢ Aplicarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a activităţii cadrelor didactice, prin asistenţe, 

interasistenţe şi lecţii demonstrative; 

➢ Prezentarea unor repere ale formării personalului didactic (oferta CCD, CMBRAE, 

Universitatea Bucureşti); 

➢ Adaptarea curriculum-ului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele 

societăţii actuale; 

➢ Alegerea şi urmărirea unor indicatori sintetici şi obiectivi pentru activitatea didactică şi 

nedidactică; 

➢ Realizarea serviciului pe şcoală a cadrelor didactice şi implicarea personalului nedidactic în 

supravegerea elevilor în timpul pauzelor;  
➢ Formarea cadrelor didactice pe tema creativităţii proiectării orei de consiliere şi 

orientare/dirigenţie; 

➢ Intensificarea colaborării unităţii noastre şcolare cu alte instituţii ale statului (ISMB, IS2, 

Prefectura Municipiului Bucureşti, Primăria sectorului 2, CMBRAE, Direcţia de Sănătate Publică a 

Municipiului Bucureşti, Secţia 9 de Poliţie, Poliţia Locală Sector 2);  



            

24 
 

➢ Monitorizarea resurselor umane, financiare şi materiale în vederea atingerii scopurilor 

educaţionale stabilite; 

➢ Formarea specifică prin programe acreditate a personalului implicat în achiziţii publice; 

➢ Corelarea activităţilor specifice din domeniul resurselor umane de la nivelul planului  

managerial al comisiilor metodice, activităţii educative şi al directorului. 

3. Resurse materiale şi financiare 

➢ Cunoaşterea legilor, ordinelor, metodologiilor şi celorlalte acte normative privind activitatea 

serviciilor finaciar - contabil, secretariat şi adminsitrativ; 

➢ Implementarea sistemului de control intern managerial; 

➢ Asigurarea condiţiilor adecvate pentru studiu şi lucru în şcoală; 

➢ Asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării procesului instructiv în condiţii moderne. 
➢ Dotarea unităţii şcolare cu sistem de supreveghere cu camere video şi cartelă magnetică; 
➢ Realizarea unei staţii de radio locale pentru stabilirea unui climat plăcut pe timpul pauzelor; 
➢ Deschiderea unei noi căi de acces în curtea liceului pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial; 
➢ Gestionarea eficientă a resurselor materiale; achiziţionarea de soft-uri educaţionale; reţea de 

internet; 

➢ Realizarea unui site al şcolii pentru o mai bună comunicare cu beneficiarii direcţi şi indirecţi; 

➢ Modernizarea sălilor de clasă şi laboratoare dotate pentru învăţământul de performanţă 

(mobilier nou, tablă ecologică, etc.); 

➢ Modernizarea laboratoarelor de informatică, fizică, chimie, biologie; 

➢ Asigurarea egalităţii de şanse pentru elevii şi tineri cu CES; 

➢ Fluidizarea fluxului informaţional dintre unitate şi instituţiile partenere: ISMB, Direcţia de 

Administrare şi Patrimoniu a unităţilor de învăţământ preuniversitar sector 2, Primăria sectorului 2; 

➢ Realizarea unui catalog electronic; 

➢ Actualizarea permanentă a informaţiilor de pe site-ul şcolii pentru informarea a părinţilor. 

 

4. Relaţia cu comunitatea. Parteneriate şi programe 
 

➢ Crearea unei modalităţi de recompensare a performanţelor şcolare şi extraşcolare prin excursii şi 

programe speciale; 
➢ Elaborarea de chestionare de evaluare a interesului populaţiei şcolare pentru anumite discipline şi 

formularea ofertei în concordanţă cu aceste chestionare. 
➢ Încheierea unor parteneriate cu toţi factorii implicaţi în asigurarea siguranţei elevilor; 
➢ Infiinţarea şi dezvoltarea diviziei civice voluntare a liceului nostru; 
➢ Închirierea apaţiilor excedentare pentru a obţine resurse extrabugetare; 

➢ Înfiinţarea Asociaţie părinţilor cu personaliate juridică; 

➢ Particparea reprezentaţilor primăriei, a consiliului local, a părinţilor şi a elevilor la toate 

deciziile ce privesc funcţionarea şcolii. 
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VIII. Plan de acţiune 

Activităţi Resurse umane 
Resurse 

materiale 
Termen Parteneri 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Elaborarea rapoartelor de 

analiză pe fiecare arie 

curriculară şi comisie pe 

domeniu 

Responsabilii de 

arii curriculare şi 

comisii 

Date statistice 

secretariat 

Raportări 

Anual 

octombrie, 

februarie 

Părinţi, elevii 
Buget, 

extrabugetar 

Respectarea 

termenelor 

 

Întocmirea planurilor 

manageriale pe 

compartimente şi a planului 

managerial al unităţii 

Director; 

Coordonator 

programe 

educative; 

Responsabilii de 

arii curriculare şi 

comisii. 

Metodologie 

Plan ISMB 

Anual 

octombrie, 

februarie 

Părinţi, elevii 
Buget, 

extrabugetar 

Concordanţa cu 

termenele ISMB şi 

MECŞ; 

Atingerea 

standardelor 

specifice 

Actualizarea statului 

personal 
Director, secretar Organigrama 

Anual 

octombrie 
ISMB 

Buget, 

extrabugetar 

Avizul ISMB, 

Statul de personal 

începând cu 

01.10.2013 

Întocmirea orarului conform 

normelor psihopedagogice. 

Director; Director 

adjunct; 

Comisia de 

orar 

Anual 

octombrie 
Părinţi, elevii 

Buget, 

extrabugetar 

Realizarea unui 

orar funcţionabil 

Asigurarea documentelor 

privind planul cadru, la 

nivelul fiecărei catedre 

Director; Director 

adjunct; 

Documente 

specifice 
Anual MECŞ, ISMB 

Buget, 

extrabugetar 

Planuri, programe, 

logistică 

Cunoaşterea şi aplicarea 

noilor documente de politică 

educaţională, ordine şi 

metodologii MECŞ, ghiduri. 

Director; Director 

adjunct; 

Documente 

specifice 

La data 

apariţiei 
MECŞ 

Buget, 

extrabugetar 

Reglementări 

legale, 

administrator, 

copiator, hârtie, etc. 
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Activităţi Resurse umane 
Resurse 

materiale 
Termen Parteneri 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Coordonarea, monitorizarea 

şi evaluarea activităţii în 

vederea corelării 

obiectivelor la nivel 

naţional cu cele stabilite la 

nivel local, în funcţie de 

resursele existente în unitate 

Director, Director 

adjunct, 

responsabili 

comisii metodice 

Programe 

şcolare, CDŞ, 

documentele 

MECŞ. 

Anual 

octombrie 
MECŞ, ISMB 

Buget, 

extrabugetar 

Nr. asistentelor şi 

interasistenţelor; 

Creşterea 

rezultatelor învăţării 

Realizarea unei baze de date 

la nivelul tuturor 

disciplinelor cuprinzând 

documente, manuale 

alternative, auxiliare, 

curriculare, soft-urile 

educaţionale existente 

Director; Director 

adjunct; 

Responsabil 

Comisii Metodice 

Logistica cadre 

didactice 

Legea 

achiziţiilor 

publice, oferte 

Septembrie 

2014; 

Permanent 

în funcţie 

de apariţie 

MECŞ, 

Primărie, 

Edituri; 

Buget, 

extrabugetar, 

sponsorizări 

Concordanţa cu 

nevoile reale; 

Achiziţii publice 

Fonduri MECŞ 

Dosarele comisiilor 

metodice 

Asigurarea aplicării corecte 

a documentelor curriculare 

Director, Director 

adjunct; 

responsabilii 

ariilor curriculare 

Documente 

specifice 
Anual MECŞ, ISMB 

Buget, 

extrabugetar, 

Programe, 

reglementări legale 

Dezvoltarea unor programe 

alternative de prevenire şi 

de recuperare pentru elevii 

care nu au rezultate 

performante pentru 

prevenirea fenomenului 

abandonului şcolar 

Director; Director 

adjunct; 

Bază de date 

Ofertă 

educaţională 

Permanent 

MECŞ, ISMB, 

Consiliul local, 

Primărie, Poliţie 

Buget, 

extrabugetar, 

voluntariat 

Reducerea nr. de 

absenţe 
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Activităţi Resurse umane 
Resurse 

materiale 
Termen Parteneri 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Îndrumarea şi coordonarea 

elaborării CDŞ pentru 

clasele gimnaziale şi liceale 

şi avizarea acestora 

Director, Director 

adjunct; comisia 

de curriculum 

Documente 

oficiale CNC, 

CNCEIP 

Anual 

Ianuarie-

martie 

ISMB 

Buget, 

extrabugetar, 

voluntariat 

Avizarea CDŞ-

urilor 

Consilierea cadrelor 

didactice în stabilirea ofertei 

educaţionale CDŞ 

Director, Director 

adjunct; comisia 

de curriculum 

Documente 

oficiale 

Anual 

Ianuarie-

martie 

ISMB 

Buget, 

extrabugetar, 

voluntariat 

Realizarea CDŞ-

urilor 

Monitorizarea respectării 

programelor disciplinelor 

opţionale CDŞ 

Responsabili 

Comisii metodice 

Asistenţă 

Interasistenţă 
Permanent ISMB 

Buget, 

extrabugetar, 

voluntariat 

Legalitate, calitate, 

conformitate cu 

programa şcolara şi 

specialitate; Aviz 

I.S.M.B. 

Monitorizarea desfăşurării 

activităţilor în laboratorul 

AEL. 

Director; Director 

adjunct; 

Responsabii 

Comisii metodice 

Asistenţă 

Interasistenţă 
Permanent 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Consiliul local 

Buget, 

extrabugetar, 

voluntariat 

Eficienţă 

Grafic de 

monitorizare 

Folosirea diversificată a 

instrumentelor de evaluare 

cu accent pe caracterul 

preponderent formativ al 

evaluării. 

Director; Director 

adjunct; 

Responsabili 

Comisii metodice 

Descriptori de 

performanţă 
Permanent MECŞ, ISMB 

Buget, 

extrabugetar, 
Legalitate 

Monitorizarea şi 

valorificarea rezultatelor 

elevilor la evaluările interne 

şi externe. 

Director, 
Responsabili 

arii curriculare 

Permanent 

la data 

susţinerii 

evaluării 

MECŞ, ISMB, 

Primărie 

Buget, 

extrabugetar, 
Analize 
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Activităţi Resurse umane 
Resurse 

materiale 
Termen Parteneri 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Activităţi de îndrumare şi 

control pentru aplicarea 

corectă a planului cadru 

urmărind asigurarea calităţii 

Director, Comisia 

de evaluare a 

calităţii 

Membrii 

CEAC; 

asistenţe 

Anual MECŞ, ISMB 
Buget, 

extrabugetar, 
Reglementări legale 

Aplicarea descriptorilor de 

performanţă minimali şi 

maximali la nivelul specific 

disciplinei; 

Director; 

 

Plan-cadru; 

Programe 

şcolare 

 

Anual MECŞ, ISMB 
Buget, 

extrabugetar, 

Realizarea 

descriptorilor la  

nivelul fiecărei 

comisii metodice 

Analiza obiectivă a 

nivelului de pregătire al 

elevilor cu măsuri de 

ameliorare concrete 

Responsabili de 

arii curriculare 

Cadre didactice, 

elevi, logistică 

Anual la 

începutul 

fiecărui 

semestru 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Consilul local 

Buget, 

extrabugetar, 
Analize, rezultate 

Evaluarea ofertei 

educaţionale şi a 

performanţelor educaţionale 

pe baza indicatorilor de 

performanţă stabiliţi în 

urma diferitelor forme de 

inspecţie 

Director 

Comisii 

metodice 

Comisie 

concursuri 

şcolare 

Anual 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Consilul local 

Buget, 

extrabugetar, 

sponsorizări 

Rapoarte, note de 

control 

Stimularea cadrelor 

didactice cu rezultate 

deosebite în procesul 

instructiv–educativ prin: 

gradaţiide merit, distincţii 

Director, 

Consiliul de 

administraţie 

Buget local 
 

Conform 

calendarului 

MECŞ 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Consilul local 

Buget, 

extrabugetar, 

sponsorizări 

Numărul gradaţiilor 

de merit şi al 

distincţiilor 

Stimularea elevilor cu 

rezultate bune la învăţătură 

prin premii acordate din 

Fondul Comitetului de 

părinţi, donaţii, sponsorizări 

Comitetul 

reprezentativ al 

părinţilor 

Sponsori; 

Donaţii; 

Parteneri sociali 

Anual la 

sfârşitul 

anului 

şcolar 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 

sponsorizări 

 

Premierea elevilor 
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Activităţi Resurse umane 
Resurse 

materiale 
Termen Parteneri 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Sondaje la nivelul cadrelor 

didactice legate de 

probleme curriculare pentru 

realizarea feed-backului în 

vederea transmiterii 

observaţiilor şi propunerilor 

la nivel superior 

 

Director 

Chestionare, 

pliante, broşuri, 

Revista şcolii 

Anual MECŞ, ISMB 
Buget, 

extrabugetar, 

 

Chestionare, cadre 

didactice 

Stimularea, prin mijloace 

materiale şi morale, a 

formării şi dezvoltării 

profesionale. 

Consiliul de 

administraţie 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Anual 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 

sponsorizări 

Corelarea cu 

obiectivele 

strategiei de 

dezvoltare 

resurse umane 

Utilizarea programului AEL 

pentru activitatea de predare 

- învăţare - evaluare 

Director 
Cadre didactice, 

elevi 
Anual MECŞ, ISMB 

Buget, 

extrabugetar, 
Laboratorul AEL, 

Formarea cadrelor didactice 

şi a secretarului şcolii pe 

problemele utilizării 

programului AEL 

Director, 

Responsabilii 

ariilor curriculare 

Materiale 

MECŞ 
Anual MECŞ, ISMB 

Buget, 

extrabugetar, 
Logistică, formatori 

Acordarea de consultanţă în 

probleme de proiectare la 

nivelul ariilor curriculare  şi 

comisiilor pe probleme 

Director, 

Responsabilii 

ariilor curriculare 

Cadre didactice Anual MECŞ, ISMB 
Buget, 

extrabugetar, 

Materiale, metodişti 

din unitatea şcolară 

Actualizarea ROI, conform 

noilor legi apărute 

Director, 

Consiliul de 

Administraţie, 

lider sindicat 

Regulamente, 

legislaţia în 

vigoare 

La 

începutul 

fiecărui an 

şcolar 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar 

Aprobarea ROI de 

CP; 

Avizarea de către 

ISMB 
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Activităţi Resurse umane 
Resurse 

materiale 
Termen Parteneri 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Elaborarea graficului şi 

tematicii consiliului de 

administraţie şi consiliului 

profesoral 

Director; 
Membri C.A. 

Profesori 

La 

începutul 

fiecărui 

semestru 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar 

Termen 

Procese-verbale 

C.P., C.A. 

Inspecţia tematică 

Elaborarea proiectului 

privind activităţile 

extracurriculare şi 

concursurile şcolare 

Coordonatorul de 

proiecte şi 

programe 

educative 

Învăţătorii şi 

diriginţii 

La 

începutul 

fiecărui an 

şcolar 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 

sponsorizări 

Realizare 

activităţilor 

Întocmirea planului de 

şcolarizare pe niveluri de 

învăţământ (primar, 

gimnazial,  liceal) în 

conformitate cu legislaţia în 

vigoare, cu opţiunile 

părinţilor şi elevilor, cu 

condiţiile concrete din 

unitatea de învăţământ 

Directori, 

Consiliul pentru 

Curriculum 

Legislaţia în 

vigoare 
Anual 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 

Aprobarea planul de 

şcolarizare 

Emiterea de decizii şi note 

de serviciu în vederea 

realizării obiectivelor 

politicii educaţionale şi de 

dezvoltare instituţională 

Director 

Proiect de 

dezvoltare 

instituţională 

Permanent 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 

Decizii interne. 

Note de serviciu 

Dosarele 

(portofoliile) 

catedrelor 

Elaborarea încadrării 

profesorilor cu respectarea 

continuităţii şi a eficienţei 

procesului instructiv 

Directori 

 

Responsabili 

Comisii 

metodice 

Anual 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 

Realizarea 

încadrărilor 
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Activităţi Resurse umane 
Resurse 

materiale 
Termen Parteneri 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Implicarea profesorilor, 

părinţilor şi elevilor în 

procesul decizional 

Director 

CRE, CRP 

Regulament 

intern 

Metodologii 

Permanent 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 

Atingerea 

standardelor 

propuse 

Monitorizarea, evaluarea şi 

elaborarea concluziilor 

asistenţelor la oră în 

consiliile profesorale, 

şedinţele  catedrelor şi 

comisiilor metodice pentru 

eliminarea eventualelor 

disfuncţionalităţi, creşterea 

performanţelor şcolare 

Directori, 

responsabili arii 

curriculare 

Fişe de asistenţă Permanent MECŞ, ISMB, 
Buget, 

extrabugetar, 

Concluziile din 

fişele de asistenţă 

Stabilirea unor standarde de 

performanţă specifice 

unităţii de învăţământ în 

ceea ce priveşte activitatea 

didactică şi activitatea 

elevilor 

Directori 

Logistică, şefi 

catedre şi 

comisii 

metodice 

Anual 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 
Conform nevoilor 

locale 

Elaborarea unor metode 

specifice şcolii pentru 

evaluare, autoevaluare 

Directori 

Logistică, 

standarde 

MECŞ, 

Permanent MECŞ, ISMB, 
Buget, 

extrabugetar, 

Conform standardelor 

MECŞ 

Urmărirea performanţelor 

cadrelor didactice în 

domeniul activităţii 

didactice, ştiinţifice şi de 

formare 

Director; 

responsabil 

comisie de 

perfecţionare 

Reglementări in 

vigoare 
Permanent MECŞ, ISMB, 

Buget, 

extrabugetar, 
Fişe de asistenţă 

Verificarea eficienţei cu 

care sunt utilizate spaţiile de 

învăţământ 

Director, 

Consiliul de 

administraţie 

Documentele 

comisiei de 

recenzie, 

inventariere 

Permanent 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 

Folosirea eficientă a 

spaţiilor 
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Activităţi Resurse umane 
Resurse 

materiale 
Termen Parteneri 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Valorificarea rezultatelor 

inspecţiilor şcolare, sanitare, 

a celor efectuate de Poliţie, 

Pompieri şi stabilirea de 

măsuri de remediere a 

eventualelor deficienţe la 

nivelul unităţii şcolare 

Director, 

Responsabil 

comisia PSI şi 

Protecţia muncii 

Reglementări 

legale, 

personalul şcolii 

Anual 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor; 

Direcţia 

sanitară; Poliţie 

Buget, 

extrabugetar, 
Procese-verbale 

Sprijinirea cadrelor 

didactice pentru participarea 

la cursuri de perfecţionare 

Directori, 

responsabil 

comisie de 

formare 

Logistică, 

cererile cadrelor 

didactice 

Anual MECŞ, ISMB, 
Buget, 

extrabugetar, 

Numărul de 

participanţi 

Stimularea cadrelor 

didactice de a se înscrie la 

grade didactice 

Directori 

Comisii Metodice 

Recomandări 

ISMB 
Anual MECŞ, ISMB, 

Buget, 

extrabugetar, 
Standarde 

Promovarea colaborării în 

cadrul comisiilor metodice 

şi pe domenii, acordarea de 

atenţie opiniilor colegilor de 

echipă. 

Director, director 

adjunct 

Responsabilii 

de arii 

curriculare 

Anual MECŞ, ISMB, 
Buget, 

extrabugetar, 

Comunicarea 

interpersonală 

Luarea de atitudine faţă de 

situaţiile negative cu 

discreţie şi profesionalism 

Directori,  

membri CA 

Regulament 

intern. 
Permanent 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 

Rezolvarea 

conflictelor 

Asigurarea coerenţei între 

curriculum-ul naţional şi 

dezvoltările regionale/ 

locale. 

 

Directori 

Comisia de 

curriculum 

Comisii 

metodice 

Consiliul 

profesoral 

Permanent 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 

Stabilirea CDS în 

interesul elevilor. 
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Activităţi Resurse umane 
Resurse 

materiale 
Termen Parteneri 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Monitorizarea, negocierea şi 

rezolvarea 

disfuncţionalităţilor pentru 

evitarea şi preîntâmpinarea 

conflictelor majore 

Director, director 

adjunct 

Comunicarea 

intra-

instituţională şi 

interpersonală 

Permanent 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 

Adaptare la 

cerinţele specifice 

Asigurarea coordonării între 

diferitele discipline/ module 

/ cadre didactice 

Directori 

Comisia de 

curriculum 

Comisii 

metodice 

Consiliul 

profesoral 

Anual MECŞ, ISMB, 
Buget, 

extrabugetar, 

Aplanarea 

conflictelor 

 

Rezolvarea “conflictelor de 

prioritate” – între 

reprezentanţii diverselor 

discipline – în interesul 

elevilor 

Director, director 

adjunct 

Comisia pentru 

oferta 

educaţională 

Anual MECŞ, ISMB, 
Buget, 

extrabugetar, 

Stabilirea schemei 

orare pe baza 

opţiunii elevilor 

 

Sprijinirea iniţiativelor 

cadrelor didactice şi 

aplanarea eventualelor 

conflicte de interes dintre 

acestea 

Director, 
Consilier 

psihopedagog 
Anual MECŞ, ISMB, 

Buget, 

extrabugetar, 

Comunicare intra-

instituţională şi 

interpersonală 

Proiectarea activităţii de 

perfecţionare la nivelul 

şcolii 

Director, director 

adjunct; 

Responsabil 

comisiei de 

formare 

Fişe de 

înscriere; 

metodologii 

Anual MECŞ, ISMB, 
Buget, 

extrabugetar, 

Plan managerial 

Comisie formare 

Asigurarea unui climat de 

muncă eficient în folosul 

elevilor, beneficiari ai 

sistemului educaţional 

Director, 

Comisia de 

disciplină; 

elevi; părinţi 

Permanent 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 

Comunicare intra-

instituţională şi 

interpersonală 
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Activităţi Resurse umane 
Resurse 

materiale 
Termen Parteneri 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Elaborarea criteriilor de 

evaluare anuala a cadrelor 

didactice, didactice 

auxiliare si nedidactice 

Directori 

C.A. 

OMECTS nr. 

6143/2011 
Anual 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 

Calitate 

Fişe de evaluare 

Înscrierea profesorilor la 

cursuri de formare/ 

perfecţionare 

Responsabilul cu 

formarea 

continuă. 

Ofertele de 

formare 
Anual MECŞ, ISMB, 

Buget, 

extrabugetar, 

Asociaţia 

Părinţilor 

Perfecţionarea 

cadrelor didactice. 

Realizarea procedurilor de 

ocupare a posturilor şi 

catedrelor vacante pentru 

personalul din subordine – 

conform criteriilor naţionale 

locale şi proprii 

Directori 

Secretar 

Comisia de 

încadrare 

Secretariat 

Anual MECŞ, ISMB, 
Buget, 

extrabugetar, 
Fişa de încadrare 

Organizarea la nivelul 

unităţii noastre a unor mese 

rotunde, dezbateri în cadrul 

Consiliului profesoral având 

ca tematică asigurarea 

calităţii în învăţământ 

Directori 

Legislaţie, 

bibliografie 

specifică 

Anual MECŞ, ISMB, 
Buget, 

extrabugetar, 

Procese verbale 

consiliul profesoral 

Creşterea ponderii 

personalului didactic cu 

performanţe deosebite 

Directori 

Criterii de 

calitate, 

rapoarte 

Anual MECŞ, ISMB, 
Buget, 

extrabugetar, 

Numărul cadrelor 

didactice cu 

performanţe 

Asigurarea asistenţei 

sanitare şi a protecţiei 

muncii 

Responsabil 

comisia SSM 

Cabinet medical 

Comisia de PM 

şi 

PSI 

 

Anual 

MECŞ, ISMB, 

Primărie; 

Direcţia sanitară 

Buget, 

extrabugetar, 

Asigurarea 

condiţiilor de 

sănătate şi de 

securitate 
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Activităţi Resurse umane 
Resurse 

materiale 
Termen Parteneri 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Monitorizarea activităţii 

cadrelor didactice prin 

asistenţe la oră şi 

interasistenţe 

Directori Fişe de asistenţă Permanent MECŞ, ISMB, 
Buget, 

extrabugetar, 
Fişe de asistenţă 

Depunerea dosarelor pentru 

obţinerea gradelor didactice 

Director, 

responsabil 

comisia de 

formare 

 

Recomandări 

ISMB 

Conform 

calendarului 

MECŞ /ISMB 

MECŞ, ISMB, 
Buget, 

extrabugetar, 
Numărul de dosare 

Realizarea fişelor posturilor 

pentru personalul din 

subordine. 

Directori 

Ştat de 

personal; 

Plan de 

încadrare 

Anual MECŞ, ISMB, 
Buget, 

extrabugetar, 
Realizarea proceduri 

Realizarea procedurilor de 

disponibilizare (concediere 

şi pensionare). 

 

Directori 

Consiliul de 

Administraţie 

Comisia 

paritară 

Anual MECŞ, ISMB, 
Buget, 

extrabugetar, 

Respectarea 

legislaţiei 

Evaluarea personalului 

didactic pe baza fişei de 

evaluare 

Consiliul de 

administraţie 

Fişe de 

evaluare, 

rapoarte, 

logistică 

Anual 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Consiliul Local, 

Asociaţia 

Părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 
Calificative 

Arhivarea şi păstrarea 

documentelor oficiale 

privind personalul unităţii 

şcolare 

Director, director 

adjunct; Secretar 
Secretariat Permanent MECŞ, ISMB, 

Buget, 

extrabugetar, 

Respectarea 

legislaţiei 

Implicarea directorului în 

instruirea personalului în 

domeniul legislaţiei şcolare 

Director, director 

adjunct 
Logistică Permanent MECŞ, ISMB, 

Buget, 

extrabugetar, 

Cunoaşterea şi 

aplicarea legislaţiei 

şcolare de către 

profesorii şcolii 
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Activităţi Resurse umane 
Resurse 

materiale 
Termen Parteneri 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Repartizarea echitabilă şi în 

conformitate cu criteriile 

naţionale şi locale a 

stimulentelor materiale şi 

morale stabilite prin lege 

pentru cadrele didactice şi 

nedidactice şi pentru elevi. 

Director, director 

adjunct 

Liste cu elevi 

Legislaţie 
Permanent 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 

Respectarea 

legislaţiei 

Asigurarea cadrului 

instituţional pentru 

participarea personalului la 

procesul decizional 

Director, director 

adjunct; C. A. 
Logistică Permanent MECŞ, ISMB, 

Buget, 

extrabugetar, 

Participarea 

personalului la 

procesul decizional 

Realizarea unui sistem 

intern de comunicare rapid, 

eficient şi transparent. 

Director, director 

adjunct 
Logistică Anual 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 

Respectarea 

legislaţiei şi a 

termenelor stabilite 

Încurajarea unei culturi 

organizaţionale care 

stimulează comunicarea 

deschisă, participarea şi 

inovaţia. 

Director, director 

adjunct 

Logistică; 

legislaţie 
Permanent MECŞ, ISMB, 

Buget, 

extrabugetar, 

Implicarea cadrelor 

în activitatea 

organizaţiei 

Rezolvarea cu discreţie şi 

abilitate a diferitelor situaţii 

conflictuale care pot apărea 

între cadrele didactice, între 

elevi şi profesori, între 

profesori şi părinţi, în 

scopul asigurării unui climat 

de muncă eficient 

Consiliul de 

administraţie, 

Comisia paritară 

Comunicare 

interpersonală 
Permanent 

MECŞ, ISMB, 

Primărie, 

Asociaţia 

părinţilor 

Buget, 

extrabugetar, 

Rezolvarea 

situaţiilor apărute 
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Activităţi Resurse umane 
Resurse 

materiale 
Termen Parteneri 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Achiziţionarea de mobilier 

şcolar şi materiale didactice; 

stabilirea priorităţilor şi a 

nevoilor 

Director 

Administrator de 

patrimoniu 

Resurse 

financiare 

bugetare şi 

extrabugetare 

Anual 

Primăria, 

Consiliul Local, 

MECŞ, ISMB, 

Asociaţia 

Părinţilor 

Buget; 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; 

Asociaţia 

părinţilor 

Achiziţionarea 

obiectelor 

prevăzute. 

Asigurarea funcţionalităţii 

reţelei interne de 

calculatoare la nivelul 

unităţii şcolare 

Director, director 

adjunct; contabil; 
Logistică Pemanent 

Primăria, 

Consiliul Local,  

Asociaţia 

Părinţilor 

Buget; 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; 

Asociaţia 

părinţilor 

Funcţionarea 

întregii reţele 

Actualizarea studiului 

privind baza materială a 

unităţii şcolare 

Director, director 

adjunct 

Situaţii, 

logistică 
Pemanent 

Primăria, 

Consiliul Local,  

Asociaţia 

Părinţilor 

Buget; 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; 

Asociaţia 

părinţilor 

Baza materială 

Realizarea unui sistem de 

radio intern 

Director, director 

adjunct 

Resurse 

financiare 

bugetare şi 

extrabugetare 

2017 

Primăria, 

Consiliul Local,  

Asociaţia 

Părinţilor 

Buget; 

Extrabugetar; 

 

Baza materială 
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Activităţi Resurse umane 
Resurse 

materiale 
Termen Parteneri 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Elaborarea proiectului de 

buget şi a proiectului de 

achiziţii şi dotări 

Director, director 

adjunct; contabil 

Logistică, 

legislaţie 
Anual 

Primăria, 

Consiliul Local, 

MECŞ, ISMB, 

Asociaţia 

Părinţilor 

Buget; 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; 

Asociaţia 

părinţilor 

Bugetul 

Elaborarea planului privind 

asigurarea cu cataloage, 

tipizate, carnete de note la 

început de an şcolar şi 

asigurarea cu diplome şi 

certificate 

Directori; secretar 

şef, contabil 

Situaţii, 

logistică, 

legislaţia în 

domeniu 

Anual 

Primăria, 

Consiliul Local, 

MECŞ, ISMB, 

Asociaţia 

Părinţilor 

Buget; 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; 

Asociaţia 

părinţilor 

Existenţa acestor 

documente 

Identificarea surselor 

extrabugetare de finanţare. 

Director, director 

adjunct;  contabil 

Spaţii 

disponibile 
Pemanent 

Primăria, 

Consiliul Local,  

Asociaţia 

Părinţilor 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; 

Asociaţia 

părinţilor 

Veniturile 

extrabugetare 

Achiziţionarea materialelor 

conform bugetului alocat 

pentru dotare, conform legii, 

pe capitole şi articole 

bugetare. 

Director, director 

adjunct; Contabil 

şef 

 

Contabilitate/ 

analiza de nevoi 

 
Pemanent 

Primăria, 

Consiliul Local,  

Asociaţia 

Părinţilor; 

MECŞ, ISMB 

Buget; 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; 

Asociaţia 

părinţilor 

Corelarea repartiţiei 

bugetare cu lista de 

priorităţi 

Dezvoltarea fondurilor 

extrabugetare şi repartizarea 

lor conform priorităţilor 

Director, director 

adjunct 
Contracte Pemanent 

Primăria, 

Consiliul Local,  

Asociaţia 

Părinţilor 

Buget; 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; 

Asociaţia 

părinţilor 

Respectarea listei de 

priorităţi 

  



            

39 
 

Activităţi Resurse umane 
Resurse 

materiale 
Termen Parteneri 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Evaluarea realizării planului 

de achiziţii şi a utilizării 

fondurilor extrabugetare. 

Director, director 

adjunct 

Contabilitate 

Consiliul de 

administraţie 
Pemanent 

Primăria, 

Consiliul Local,  

Asociaţia 

Părinţilor 

Buget; 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; 

Asociaţia 

părinţilor 

Note de recepţie 

Bilanţ contabil 

 

Reînnoirea contractelor de 

închiriere (sală de sport, 

atelier) 

Director, director 

adjunct , 

Contabil-sef 

Metodologie 
Când este 

cazul 

Primăria, 

Consiliul Local,  

Asociaţia 

Părinţilor 

Buget; 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; 

Asociaţia 

părinţilor 

Realizarea contractelor 

de închiriere 

Repartizarea mijloacelor fixe 

şi a obiectelor de inventar 

achiziţionate conform 

planificării. 

Director, director 

adjunct 

Fişa de inventar 

 
Permanent 

Primăria, 

Consiliul Local, 

MECŞ, ISMB, 

Asociaţia 

Părinţilor 

Buget; 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; 

Asociaţia 

părinţilor 

Liste de inventar 

Organizarea unor 

cursuri/activităţi sportive în 

unitatea şcolară ca sursă de 

venit extrabugetar 

Directori, 

Consiliul de 

administraţie 

Reglementări 

legale, buget, 

baza materială 

Când este 

cazul 

Primăria, 

Consiliul Local,  

Asociaţia 

Părinţilor 

Buget; 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; 

Asociaţia 

părinţilor 

Realizarea 

contractelor de 

colaborare 

Asigurarea condiţiilor 

necesare privind iluminatul, 

încălzirea, alimentarea cu 

apă, canalizarea şi paza. 

Director, director 

adjunct 

Bugetul local 

Contabilitate 

 

Pemanent 

Primăria, 

Consiliul Local,  

Asociaţia 

Părinţilor 

Buget; 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; 

Asociaţia 

părinţilor 

Lipsa penalităţilor  
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Activităţi Resurse umane 
Resurse 

materiale 
Termen Parteneri 

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Întocmirea documentelor 

legale privind managementul 

financiar. 

Director, director 

adjunct 
Contabilitate Pemanent 

Primăria, Consiliul 

Local,  Asociaţia 

Părinţilor; MECŞ; 

ISMB 

Buget; 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; Asociaţia 

părinţilor 

Notă contabilă 

Bilanţ contabil 

Arhivarea şi păstrarea 

documentelor financiare 

oficiale. 

Director, director 

adjunct 
Contabilitate Anual 

Primăria, Consiliul 

Local, MECŞ, 

ISMB, Asociaţia 

Părinţilor 

Buget; 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; Asociaţia 

părinţilor 

Respectarea 

legislaţiei 

Asigurarea de servicii ( bază 

logistică, oferta de spaţii 

pentru diverse activităţi, 

etc.) pentru a obţine surse 

alternative de finanţare. 

Director, director 

adjunct 

Responsabili 

compartimente 
Permanent 

Primăria, Consiliul 

Local, MECŞ, 

ISMB, Asociaţia 

Părinţilor 

Buget; 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; Asociaţia 

părinţilor 

Contracte de închiriere 

Iniţierea unor activităţi 

pentru obţinerea de venituri 

extrabugetare (utilizarea 

calculatorului, activităţi 

sportive) 

Directori, 

Consiliul de 

administraţie 

Reglementări 

legale, logistică 
Pemanent 

Primăria, Consiliul 

Local,  Asociaţia 

Părinţilor 

Buget; 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; Asociaţia 

părinţilor 

Respectarea 

prevederilor 

legale 

Asigurarea transparenţei 

elaborării şi execuţiei 

bugetare. 

Director, director 

adjunct 

Contabilitate/ 

documente 

financiare 

Anual 

Primăria, Consiliul 

Local, MECŞ, 

ISMB, Asociaţia 

Părinţilor 

Buget; 

Extrabugetar; 

Sponsorizări: 

Donaţii; Asociaţia 

părinţilor 

Asigurarea 

circulaţiei 

informaţiilor 
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IX. MONITORIZARE ŞI EVALUARE  

Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică 

şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi. 

Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor la un 

moment dat. 

Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza 

managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului de administraţie al şcolii. 

Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne 

adresăm şi la care ne raportăm: elevii, părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi 

partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii. 

Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor 

stabiliţi. 
 

Instrumente de monitorizare utilizate:  

• ghiduri de interviu; 

• chestionare; 

• ateliere de lucru; 

• analiza statistică; 

• evaluări de parcurs. 

 

 


