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1. Prezentarea liceului 

1.1 Istoric 
Rolul informaticii în dezvoltarea societăţii a devenit evident începând cu deceniul 6-pe plan mondial. În acest 

context în anul 1971, au fost înfiinţate primele 5 licee de informatică din România, printre care şi Liceul de 

Informatică Iaşi. În cursul anului 1990, s-au făcut demersuri ca liceul să poarte numele savantului de renume 

mondial în domeniul informaticii, academicianul Grigore C. Moisil.Titulatura actuală este Liceul Teoretic de 

Informatică „Grigore Moisil“ Iaşi. 

În 1976 a fost inaugurată clădirea liceului (corpul A). 

Din august 1975 (prima promoţie) şi până în anul 2014 au absolvit Liceul de Informatică 5570elevi.  

Până în 1990 liceul a fost singurul liceu de informatică din Moldova. De la înfiinţare şi până în prezent liceul şi-

a păstrat specificul, asigurând permanent şcolarizarea în profilul informatică.  

Liceul s-a individualizat ca unitate de învăţământ de prestigiu încă de la înfiinţare. Rezultatele obţinute la 

concursurile şcolare, profesionalismul şi dăruirea cadrelor didactice au permis obţinerea statului de liceu de elită 

confirmat şi de diplomele excelenţă obţinute anual. 

Liceul deţine titlul de „Şcoală europeană”, începând cu anul 2007, titlu obţinut de 3 ori consecutiv(2007, 

2011,2014),ceea ce confirmă valoarea activităţii depuse în domeniul proiectelor europene. 

     Liceul este Academie „CISCO”din 2001, ceea ce oferă elevilor liceului şansa de a-şi forma şi dezvolta 

competenţele în domeniul administrării reţelelor de calculatoare (aspecte care nu sunt studiate pe parcursul liceului). 

Liceul este „Academie Oracle”din 2006, ceea ce oferă elevilor şansa de a studia curriculum on-line la 

Academia Oracle-SUA, la baze de date (clasa XII). 

Liceul a primit titlul de „ECO-Şcoală” în 2014, ceea ce confirmă preocupările noastre pentru educaţia 

ecologică a elevilor. 

 Situat în zona plină de istorie a Copoului dar  relativ greu accesibilă din perspectiva transportului în comun, 

specificul şi prestigiul liceului au atras permanent un număr mare de elevi, astfel încât media ultimului admis în 

clasa a IX-a nu a coborât nici o dată sub 8,50. De asemenea, solicitările pentru clasa a V-a depăşesc numărul de 

locuri admise prin planul de şcolarizare. Datorită renumelui şi rezultatelor deosebite ale elevilor, şi astăzi sunt 

elevi din alte judeţe care optează pentru a studia în acest liceu. 

  

1.2 Starea actuală 

1.2.1 Resurse umane 

  a.Elevi 
În anul şcolar 2014-2015 liceul şcolarizează 1054 elevi ( 25 elevi din Republica Moldova) în 35 de colective 

astfel: 

  12 clase V-VIII cu un efectiv de 357 elevi, 

 23 clase IX-XII. cu un efectiv de 697 elevi. 

În anul şcolar 2013-2014 cei 980 elevii liceului au obţinut 409 premii la olimpiadele şi concursurile şcolare. 

   b.Cadre didactice 
În anul şcolar 2013-2014 au funcţionat, cu baza în liceul nostru, 46 profesori dintre care: 

 Doctorat: 8 profesori        

 Gradul I = 39 

 Gradul II = 5 

 Definitivat = 1 

 Debutanţi = 1 

 Mentori practică pedagogică 10 

 Metodişti ISJ = 10 
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 Membri în Consiliul de Specialitate ISJ = 11 

 Membri în comisia de etică a I.S.J.: 1 

 Experţi în evaluare şi acreditare, A.R.A.C.I.P.: 1 

  Membri în organisme MEN:2 

o Comisia Naţională de Specialitate = 1 

o Expert al Corpului de experţi al Corpului de control al ministrului= 1 

 Profesori ai Centrului de Excelenţă pentru tineri capabili de performanţă Iaşi = 16 

 Membri ai comisiilor județene ale olimpiadelor: 13. 

 Autori de manuale: 1 

Personalul didactic auxiliar: 13 angajaţi 

  c. Personal nedidacticeste format din 20 angajaţi. 

  d. Imagini ale activităţilor de referinţă 2014: 
 Participanţii la proiectul Uniunii Europene-Euroscola 2013, premiat cu locul II – vizită de lucru la 

Parlamentul European 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Târgul Ofertelor Educaţionale 2014                                              Flash Mob LIIS 
Imagini de la Concursul Naţional de Informatică „Urmaşii lui Moisil” – ediţia a XIV (14-16 martie 2014): 
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1.2.2 Resurse materiale 
 

Liceul dispune de şase corpuri de clădiri, 2 terenuri de sport şi o parcare amplasate conform imaginii din 

foto1.  

 Clădirea principală-corpul A (foto 2) conţine 13 săli de clasă, 8 laboratoare de informatică (foto 3), 1 

laborator fizică-informatică, cancelarie, cabinete de: informatică, matematică, biologie, chimie, fizică,directori, 

secretariat,contabilitate, arhiva, amfiteatrul şi spaţii pentru personalul  tehnic şi de îngrijire. Liceul  beneficiază de 

un ambient modern (foto 4,5).                   

Corpul A al liceului este în curs de extindere cu o anexă în care vor funcţiona:10 laboratoare (7 informatică şi 

câte unul pentru: fizică, chimie, biologie), 5 săli de clasă şi 15 cabinete(director adjunct, consilier educativ, cabinet 

asistenţă psihopedagogică, cabinete informatică). Din păcate, deşi construcţia extinderii a început în 2008, nu a fost 

terminată, în acest moment sunt în derulare procedurile de finalizare prin intermediul unui proiect european al 

Primăriei Municipiului Iaşi:POR   NE/80/3/3.4/1365/16.04.2014. Stadiului lucrărilor se poate observa în foto 6. 
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      foto 1 

 

 
  Foto 2    Foto 3 
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  Foto 5 

   

Foto4                             Foto 6 

Corpul B adăposteşte astăzi 15 săli de clasă, 16 camere de cămin, 1 bibliotecă, 1 cabinet medical, 4 cabinete 

„Proiecte Europene”, „Calitate”, Catedra om-societate şi„Cerc Istorie”, catedra Limba română şi revista „Joc 

secund”, spaţii pentru personalul  de îngrijire. cancelaria corpului B.  

Camerele căminului  sunt dotate cu grup sanitar si mobilier modern (foto 7,8). 

                       
foto 7      foto 8 

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier modern, marea majoritate realizat în parteneriat cu părinţii: foto 9, 10. 
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  Foto 9        foto 10 

Corpul C conţine: cantina împreună cu spaţiile de depozitare, spălătoria, casieria şi biroul administratorului. 

Deoarece clădirea nu corespunde cerinţelor de compartimentare şi circuit alimente, este imperios necesară 

refuncţionalizarea; liceul deţine proiect în acest sens (foto 11). 

 

    
foto11 

Corpul D conţine sala de sport (foto 12) care, asemenea, necesită reparaţii  la instalaţii şi înlocuirea 

parchetului. 

   foto 12 
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Corpul E conţine magaziişi vestiarul personalului de pază iar corpul F conţine centrala termică proprie. 

 

 1.2.3 Relaţia cu comunitatea locală 
 

Liceul se bucură de aprecierea şi susţinerea comunităţii locale materializate prin: 

 Numărul mare de parteneriate derulate 21(în anulşcolar 2014-2015, până în prezent). 

 Numărul mare de activităţi de mare valoare organizate în colaborare cu reprezentanţi ai comunităţii 

locale: 

o Activitatea de orientare  în carieră „JOB SHADOW  DAY”-organizată de 10 ani (constă în 

participarea elevilor claselor XI-XII la o zi din activitatea unei firme, organizaţii care 

funcţionează în domeniul de interes pentru elevi); 

o Concursul „Religia în dimensiune virtuală” organizat, în ultimii 6 ani, sub auspiciile „Zilelor 

Iaşului”-în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, 

o Concursul Naţional de informatică „Urmaşii lui Moisil” (14 ediţii), concurs finanţat de 

Ministerul Educaţieişi Cercetării Ştiinţifice, organizat sub auspiciile Universităţii “Alexandru 

Ioan Cuza” Iaşi, 

 Aprecierile scrise a instituţiilor, firmelor şi   ONG-urilor din comunitatea locală. 

 

 1.2.4. Valori 

Valorile promovate de liceul nostru sunt cele ale Uniunii Europene şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice, cu accent  pe: 

 profesionalism 

 atitudine 

 responsabilitate 

 respect 

 toleranţă 

1.2.5. Cultura organizaţională 
 Nivelul exterior al culturii organizaţionale este relevat prin:  

 Ambientul liceului:  simplu, plăcut, elegant, 

 Modelul comportamental civilizat, deschis, participativ, 

 Atmosfera şi aspecte ale continuităţii: absolvenţi care aduc copiii să studieze în liceu, absolvenţi-

profesori ai liceului (6), absolvenţi care vin la liceu pentru fotografiile din ziua nunţii,etc, 

 Implicarea absolvenţilor în viaţa liceului: asociaţia „ABSOLVENTUL LI” care finanţează 

participarea şi organizarea concursurilor şcolare, 

 An de an liceul celebrează la 25 ianuarie atât personalitatea academicianului Grigore C.Moisil cât 

şi Sf.Grigore Teoleogul- patron spiritual atribuit liceului de preafericitul Daniel-patriarhul 

Bisericii Ortodoxe Române în 2001-la 30 de ani de la înfiinţarea liceului, 

 Simboluri:  

 sigla liceului este: 
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 uniforma liceului este: 

 

            
 

Uniforma gimnaziu     Uniforma liceu 

 

Nivelul interior al culturii organizaţionale este relevat prin: 

 Comportamentul unitar al colectivului de elevi şi angajaţi- dedicat intereselor superioare ale 

elevilor liceului, susţinerea acestora atât în domeniul activităţii de excelenţă (cele 7 concursuri 

organizate de liceu anual) cât şi al formării complete şi echilibrate a tinerilor (activităţi de 

voluntariat, culturale, de susţinere financiară, de consiliere, etc), 

 Standardele înalte de calitate asumate  de  toţi „oamenii şcolii” şi reflectate permanent în întreaga 

activitate, 

 Deschiderea de care dă dovadă liceul în toată activitatea este confirmată nu numai de promovarea 

utilizării IT în predarea tuturor disciplinelor şi de numeroasele concursuri organizate în acest sens 

ci şi de faptul că an de an promoţiile liceului se îndreaptă penru continuarea studiilor spre o gamă 

largă de specialităţi „neinformatice”: medicină, drept, economie, limbi moderne,etc. 

 Forţa liceului este demonstrată prin rezultatele la examenele naţionale şi concursurile şcolare, 

prin atitudinea deschisă şi eficientă în rezolvarea oricărei probleme, prin unitatea tuturor:elevi, 

părinţi, profesori pentru realizarea tuturor demersurilor necesare asigurării condiţiilor optime de 

dezvoltare ale fiecărui elev. 

   

Ne propunem dezvoltarea culturii educaţionale pe două axe principale: 

  Racordarea politicilor educaţionale la politicile europene, 

 Asigurarea unui context educaţional care  să asigure: 

 Obţinerea de maximum de  rezultate  şi bunăstare a elevilor, prin colaborare cu toţi factorii 

educaţionali, în special cu familiile elevilor,  

 Optimizarea activităţii profesorilor, paralel cu dezvoltarea profesională şi personală a acestora şi 

asigurarea resurselor şi condiţiilor necesare obţinerii rezultatelor de performanţă,  

 asigurarea un mediu educaţional favorabil atât activităţii profesorului cât şi îmbunătăţirii 

rezultatelor elevilor şi stării lor de bine. 

 un management al calităţii apt să îmbunătăţească permanent atât rezultatele instituţionale cât şi 

capacitatea de a le obţine. 
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1.2.6 Schema organizatorică 
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2. Analiza de nevoi  

2.1. Analiza mediului extern (PESTE) 
Informaţiile prezentate au fost extrase din: 

 „Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială a judeţului Iaşi pentru perioada 2014 - 2020” a Consiliului 

Judeţean Iaşi  

 „Strategia de dezvoltare economico – socială durabilă a Municipiului Iaşi 2010 - 2020” a Primăriei 

Municipiului Iaşi 

 Strategia Europa 2020, care reprezintă un document de tip „viziune generală” privind modul în care 

Uniunea Europeană ar trebui să arate în viitorul apropiat: un spațiu comun cu o economie inteligentă bazată 

pe investiții în educație, cercetare și inovare, o economie durabilă, focalizată pe dezvoltarea unor surse 

„verzi” de energie și o economie favorabilă incluziunii sociale, prin reducerea sărăciei și dezvoltarea unor 

politici viabile privind crearea de locuri de muncă. 

 Documentul este construit pe cinci obiective principale: 

 Ocuparea forţei de muncă; 

 Cercetare şi dezvoltare; 

 Schimbări climatice şi utilizarea durabilă a energiei;  

 Educaţie; 

 Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale. 

Din punct de vedere geografic, teritoriul judeţului Iaşi este situat în partea de  nord–est a României şi central 

- estică a Moldovei, între paralelele  46°50’  şi  47°36’  latitudine  nordică  şi  între  meridianele 26°33’ şi 28°07’ 

longitudine estică.  

Judeţul Iaşi are ca vecini judeţele: Botoşani la nord, Suceava la nord- vest,  Neamţ la vest şi Vaslui la sud. 

Spre est, râul Prut formează graniţa dintre ţara noastră şi Republica Moldova. Din punct de vedere administrativ, 

judetul Iaşi are în componenţa sa două municipii:  Iași  şi  Paşcani,  trei  oraşe:  Târgu  Frumos,  Hârlău,  Podu 

Iloaiei, 93 de comune şi 418 sate.  
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Municipiul Iaşi este cel mai important oraş din Moldova şi unul dintre cele mai importante centre culturale 

din România. Are cea mai veche universitate (1860) din ţară şi, până la Unirea Principatelor Române, în 1859, avea 

aceeaşi importanţă ca şi Bucureştiul. Suprafaţa totală a judeţului Iaşi este de 5.475,58 km
2
, reprezentând 2,3% din 

teritoriul ţării şi 14,86 % din suprafaţa totală a Regiunii de Dezvoltare  Nord-Est, din care: 69,45% suprafaţă  

agricolă, 17,82% suprafaţă  cu  păduri  şi  alte  terenuri  cu  vegetaţie  forestieră,  2,54% suprafaţă cu apă şi bălţi şi 

10,19% terenuri cu altă destinaţie. Este al 23-lea judeţ ca mărime din România. 

I. CONTEXTUL  POLITIC 

În judeţul şi municipiul Iaşi există filiale ale marii majorităţi a partidelor politice. 

 În urma alegerilor locale, Partidul Naţional Liberal a câştigat conducerea Consiliului Judeţean Iaşi, iar 

Partidul Social Democrat a Primăriei Municipiului Iaşi. 

 În „Strategia de dezvoltare economico – socială durabilă a Municipiului Iaşi. 2010- 2020” se apreciază că 

mediul politic instabil şi desele schimbări în legislaţie (inclusiv cele din domeniul fiscal) afectează atât mediul 

politic ieşean cât şi dezvoltarea economică. 

Modificările legislative introduse în domeniul învăţământului preuniversitar, precum şi proiectele aflate în 

prezent în derulare conturează tendinţe noi în dezvoltarea politicii educaţionale pe termen lung, care vor avea efecte 

importante asupra întregii societăţi româneşti integrată în Uniunea Europeană. 

II. CONTEXTUL ECONOMIC 

În judeţul Iaşi există două municipii, 5 oraşe, 93 comune şi 418 sate.  

Municipiul Iaşi este municipiu reşedinţă de judeţ, localitate urbană de rangul  I  de  importanţă  naţională  cu  

influenţă  potenţială  la  nivel european.  

Suprafaţa  agricolă  a  judeţului  Iaşi  reprezintă  69,48%  din suprafaţa   totală  a  judeţului  (380.420  ha).   

Din punct de vedere teritorial se observă orientarea Investiţiilor Străine Directe (ISD) cu precădere spre 

regiunea de dezvoltare Bucureşti – Ilfov (61,4 la sută), alte regiuni de dezvoltare beneficiare de ISD într-o măsură 

relativ însemnată, fiind regiunea Centru (8,6 la sută), regiunea Sud - Muntenia (7,7 la sută), regiunea Vest (7,6 la 

sută) şi regiunea Nord - Vest (4,5 la sută). Menționăm că ISD au fost localizate teritorial după sediul social al 

întreprinderilor investiţie străină directă, ceea ce nu corespunde întotdeauna cu locul de desfăşurare a activităţii 

economice.“Repartizarea pentru  regiunea NORD-EST  a soldului ISD era de 1 685 2,8.la 31 decembrie 2013, (din 

totalul de 59 958 100,0) , în condiţiile în care pentru BUCUREŞTI - ILFOV a fost de 36 808 61,4; iar pentru 

regiunea CENTRU 5 179 8.6, etc. 

România şi-a asumat următoarele ţinte: 

- Rata de ocupare a populaţiei cu vârstă cuprinsă între 20 şi 64 ani – minimum 70%; 
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- Nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare ca % din PIB – 2%; 

- Reducerea emisiilor de CO2 cu 19%; 

- Ponderea energiei din surse regenerabile să fie de 24%; 

- Eficienţă energetică – realizarea unei economii de energie primară de cca. 10 Mtep; 

- Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii – atingerea unui procent maxim de 11,3%; 

- Creşterea ponderii populaţiei cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educaţie terţiară –26,7%; 

- Reducerea populaţiei expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale cu 580.000 persoane. 

Strategia de dezvoltare economică şi socială a judeţului Iaşi pentru perioada 2014-2020 este formulată în acord 

cu și respectă cerințele Strategiei de Dezvoltare Regională 2014-2020 a Regiunii Nord-Est. La nivel regional, prin 

amplasarea şi dotările sale infrastructurale, regiunea Moldovei îndeplineşte un rol strategic, de cooperare 

transfrontalieră cu Republica Moldova şi Ucraina şi se face remarcată prin bogăția patrimoniului cultural.  

Domeniile de excelenţă ale regiunii, care se disting prin potenţialul lor inovativ, „dezvoltare tehnologică” şi 

poziţionarea pe pieţele europene a produselor regionale sunt: agricultura, industria farmaceutică, industria 

alimentară şi a bunurilor de consum (confecţii), turismul şi IT&C.  

Dezvoltarea durabilă a judeţului Iași se bazează și pe o înțelegere profundă a necesității abordării integrate 

pentru investițiile publice majore din zonă. Astfel, viziunea, obiectivele și direcțiile de acțiune aferente Strategiei 

de dezvoltare a judeţului Iași pentru perioada 2014-2020 se bazează de două aspecte principale: 

- Înțelegerea profilului teritorial al activităților socio-economice. Dispunerea în profil spațial a actorilor 

economici din sectoarelor performante și cu potențial de dezvoltare, localizarea bazinului de forță de muncă, 

în funcție de gradul de pregătire profesională, zonele ce se confruntă cu decalaje semnificative față de media 

județului – toate acestea indică nivele diferite de dezvoltare existente în cadrul județului. Conectarea 

arealelor cu un grad de atractivitate mai mare cu cele mai slab dezvoltate devine, astfel, o premisă 

importantă pentru dezvoltare. 

- Fluxurile sociale și economice nu țin seama de limitele administrativ-teritoriale existente la nivel local sau 

județean. Astfel, județul Iași nu poate fi abordat singular fără a lua în considerare zone cuprinse în 

administrarea județelor învecinate. 
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Localizarea investițiilor în areale ce pot servi drept catalizator pentru întreaga zonă funcțională depinde în mare 

măsură de capacitatea de corelare, armonizare și finanțare a acestor investiții. În acest context, investițiile teritoriale 

integrate (ITI) sunt un instrumentcrucial ce facilitează cooperarea la nivel transsectorial și trans-administrativ. Mai 

mult, investițiile teritoriale integrate (ITI) au capacitatea de a deservi o zonă funcțională și de a consolida o 

strategie de dezvoltare la nivel teritorial și de a conduce la sinergii între fondurile structurale europene (abordare 

multi-fond), dar și cu alte surse de finanțare. 

Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi îşi propune dezvoltarea unei zone metropolitane având ca nucleu municipiul 

Iaşi, ca şi centru economic şi universitar de tradiţie, într-o comunitate metropolitană dezvoltată policentric, prin 

crearea unui pol regional al cunoaşterii şi competitivităţii – articulaţie de importanţă a Uniunii Europene cu spaţiul 

extracomunitar. Direcțiile strategice dezvoltate sunt în mare măsură în concordanță cu cele stabilite la nivelurile 

administrative superioare – creşterea competitivităţii economice, dezvoltarea conectivităţii teritoriale, îmbunătăţirea 

serviciilor sociale, valorificarea patrimoniului cultural, asigurarea protecţiei şi calităţii mediului şi promovarea 

cooperării teritoriale şi rezolvarea unor probleme de interes comun.  

Obiectivele care prezintă cel mai mare interes pentru Iaşi şi pe care autorităţile locale le vor urmări sunt cele 

legate de educaţie (ţinând cont de caracterul universitar al municipiului reşedinţă de judeţ), de cercetare şi 

dezvoltare, având în vedere avantajul competitiv al judeţului şi investiţiilor din sectorul IT şi Comunicaţii (ITC) şi 

industrie farmaceutică şi, bineînţeles, obiectivele din zona dezvoltării economice. De asemenea, Iaşiul are un interes 

deosebit şi în zona dezvoltării sociale, cu obiective ce vizează reducerea excluziunii sociale şi a numărului celor 

care trăiesc în condiţii de sărăcie şi creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă. În acest sens, autorităţile locale pot 

lua decizii care pot varia de la implicarea sectorului asociativ, până la organizarea de cursuri de formare pentru 

adulţi. 

Având în vedere toate aceste aspecte, principalele oportunități pentru municipiul Iaşi sunt legate de potențialul 

ridicat din domeniul cercetare, dezvoltare și inovare – obiectiv care se regăsește atât la nivel internațional (Europa 

2020), cât și la nivel național și regional –la care se adaugă sprijinirea unei economii competitive. În acest sens, 

Iaşiul are un avantaj substanțial datorită infrastructurii existente, dar mai ales datorită resursei umane calificate, deja 

implicată în activități specifice de Cercetare, Dezvoltare, Inovare (CDI). Un avantaj suplimentar ar putea fi 

reprezentat de un proiect viitor legat de crearea unei platforme comune de cercetare a universităţilor ieşene, care să 

completeze de manieră eficientă iniţiativele Parcului Ştiinţific şi Tehnologic Technopolis, precum şi de crearea unor 

clustere de inovare, din domeniul industriilor creative. 

 

 



 
   

     
  

15 

 

LICEUL  TEORETIC DE  INFORMATICĂ  „GRIGORE  MOISIL“  

IAȘI  

Planul de dezvoltare instituţională  

2015-2018 
 

III. CONTEXTUL SOCIAL 

Regiunea dispune de un valoros capital uman, sistemele de educaţie ale adulţilor, de formare continuă a adulţilor 

şi învăţământul universitar fiind recunoscute la nivel național şi internaţional. 

Priorităţile de dezvoltare socială ale regiunii Nord – Est sunt: 

-  Îmbunătăţirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientate către creşterea ocupării, accesului la 

educaţie, instruire şi sănătate, promovarea incluziunii sociale;  

- Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care să asigure creşterea accesibilităţii, conectivităţii şi atractivității 

regiunii Nord-Est;  

- Sprijinirea unei economii competitive şi a dezvoltării locale;  

La data de 31 decembrie 2014, rata şomajului înregistrat în judeţul laşi a fost de 4.85%, cu 0.01 puncte 

procentuale în scădere faţă de luna precedentă, şi cu 0.32 puncte procentuale mai mică decât rata şomajului din 

aceeaşi lună a anului 2013. La finalul lunii decembrie 2014, numărul total de şomeri înregistraţi era de 14.612 

persoane, din care 3.259 persoane beneficiare de indemnizaţie de şomaj şi 11.353 persoane şomeri neindemnizaţi. 

Din punctul de vedere al nivelului de educaţie, 714 persoane au studii superioare (4,8%), 2.219 persoane au studii 

medii (15,18%), iar 11.679 sunt persoane care au absolvit ciclul inferior al liceului (80,02%). Din totalul şomerilor 

înregistraţi în luna decembrie 2014 în evidenţele AJOFM Iaşi, 16,54% sunt tineri cu vârsta mai mica de 25 de ani şi 

28,7% sunt persoane cu vârsta mai mare de 50 de ani. Ponderea şomerilor proveniţi din mediul rural este de 77%. 

 În cursul lunii decembrie 2014 au fost încadrate în muncă prin intermediul A.J.O.F.M. Iaşi 562 persoane. 

IV. CONTEXTUL TEHNOLOGIC 

În contextul angajamentelor asumate de Romania cu referire la Strategia Europa 2020(o țintă de 2% PIB 

investiții în CDI, 1% sectorul public si 1% sectorul privat) sunt necesare transformari ample, atât în mediul 

științific, cât și în cel economic. Actualizarea viziunii privind sistemul CDI și identificarea nevoilor interne in 

contextul economic și politic actual se cere a fi realizată printr-un document de strategie si instrumentele de 

implementare ale acesteia. 

În anul 2011 a fost realizată o evaluare mid-term, care va fi urmată de un studiu de impact în 2015. Noul 

ciclu începe în 2014 şi se întinde până în 2020.  

Strategia de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 (SNCDI 2020) elaborată de Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice şi aprobată în octombrie 2014, este binevenită în contextul mai larg al strategiei Europa 2020, 
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în mod particular al iniţiativei”O Uniune a inovării” şi al principalului instrument de implementare – “Orizont 

2020”, precum şi în contextul corelării cu politicile de coeziune.  

“Strategia de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 “(SNCDI 2020) este operaţionalizată printr-o serie 

de instrumente, în principal Planul naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 (PNCDI3) şi un 

instrument conex, Axa Prioritară Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare pentru susținerea afacerilor și 

competitivitate, alături de alte politici publice în sectoare conexe (fiscale, educaţionale, etc., inclusiv prin 

mecanisme de tipul POR, POS-CU, PODCA, PNDR)”
1
.  

În ultima decadă şi jumătate, raportul dintre absolvenţii din domeniul ştiinţelor şi tehnologiei şi populaţia 

totală s-a ridicat peste media europeană. În acelaşi timp, ştiinţa nu are o prezenţă publică adecvată în România, în 

ciuda largii popularităţi de care se bucură anumite performanţe ştiinţifice. Alfabetizarea ştiinţifică a populaţiei de 

toate vârstele continuă să fie scăzută, o realitate care se reflectă mai ales printre tineri.  

“Strategia de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020“ susţine măsuri de atragere a tinerilor către ştiinţă, 

în mediul formal de educaţie şi în afara sa, prin măsuri precum: 

- Atragerea tinerilor talentaţi spre cariera de cercetare prin organizarea de concursuri cu premii pentru soluţii 

inovatoare, în cadrul unui program PNCDI.  

- Înfiinţarea unui “Oraş al ştiinţei” în proximitatea unui cluster de inovare sau a unei infrastructuri majore.  

- Organizarea de turnee de popularizare a ştiinţei, expoziţii, zile deschise, inclusiv pentru promovarea 

rezultatelor de excepţie a cercetării româneşti. 

- Promovarea interesului pentru ştiinţă şi inovare în învăţământul preuniversitar prin includerea în manuale şi 

în materiale didactice electronice a descoperirilor recente şi a posibilelor lor implicaţii sociale; precum şi 

prin includerea în curriculum a unor elemente de educaţie privind antreprenoriatul bazat pe inovare. 

Tehnologia la Iaşi este prezentă prin numărul în permanentă creştere a companiilor din industria IT care îşi 

stabilesc aici sediile de lucru datorită resursei umane de calitate din IT produsă de învăţământul informatic 

preuniversitar şi universitar ieşean de prestigiu. 

                                           
1
http://www.cdi2020.ro/wp-content/uploads/2014/02/STRATEGIA_Versiunea-tehnica_Februarie-2014.pdf 

 

http://www.cdi2020.ro/wp-content/uploads/2014/02/STRATEGIA_Versiunea-tehnica_Februarie-2014.pdf
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Centrul Tehnologic Regional a fost inaugurat în august 2014 şi este situat în vecinătatea Tehnopolis şi a 

Centrului Expoziţional Moldova. Este una dintre cel moderne clădiri din oraş şi are rolul de a sprijini mediul de 

afaceri prin oferirea de facilităţi pentru dezvoltarea activităţilor economice bazate pe cunoaştere. Centrul 

beneficiază de spaţii de birouri pentru cercetare si transfer tehnologic, spaţii pentru aplicaţii practice ale procesului 

de transfer tehnologic, spaţii de tip laborator specializat pentru testare, sală de conferinţe, spaţiu comun pentru 

relaxare, spaţii specific dotate de depozitare, parcare la nivelul solului. Practic, municipalitatea va pune la dispoziţie 

infrastructura necesară pentru ca specialiştii ieşeni să dezvolte tehnologii de ultimă oră.  

Beneficiarii Centrului Tehnologic Regional vor fi societăţile comerciale sau alte persoane juridice care sunt 

angajate în activitatea de cercetare. Practic, în cadrul Centrului ar trebui să aibă loc procesul de cercetare, urmând ca 

la Tehnopolis să poată fi implementate rezultatele acestuia. Se estimează că firmele care vor lucra în Centrul 

Tehnologic Regional vor fi cele din domeniile de cercetare şi producţie electronică, electrotehnică, energetică, 

construcţii de maşini şi unelte, prelucrarea lemnului, farmaceutică şi prelucrarea produselor agroalimentare. Mai 

mult decât atât, reprezentanţii municipalităţii speră ca noul Centru Tehnologic Regional să devină un punct de 

atracţie pentru universităţile ieşene, în special pentru Universitatea Tehnică şi Universitatea de Medicină şi 

Farmacie. Centrul va constitui un punct de atracţie pentru universităţile ieşene. Acestea îşi pot desfăşura aici 

activitatea de cercetare pe care, ulterior, o pot implementa în activitatea industrială. 

Industria IT însumează la Iaşi 734 de firme de profil şi 4000 de angajaţi, conform unei analize a pieţei IT din 

Iaşi,  publicată de site-ul de informaţii, comentarii şi analize, Cityzen.ro în februarie 2013.  

Conform strategiei elaborate de Primăria Municipiului Iaşi, Orizont 2020, oraşul Iaşi va fi: 

- “Un oraş al serviciilor bazate pe cunoaştere: construirea unei economii bazate pe ITC şi pe servicii ale 

cunoaşterii; 

- Un oraş al comerţului (inter)-regional: folosirea la maxim a situării la frontiera de Est a Uniunii Europene; 

- Un oraş al industriilor moderne: extinderea capacităţilor puternice şi a experienţei de producţie existente 

spre alte verigi ale lanţului de furnizare (integrarea mai amplă a producţiei)”
2
. 

 

                                           
2
http://www.primaria-iasi.ro/uploads/ORIZONT2020.pdf 

 

http://www.primaria-iasi.ro/uploads/ORIZONT2020.pdf


 
   

     
  

18 

 

LICEUL  TEORETIC DE  INFORMATICĂ  „GRIGORE  MOISIL“  

IAȘI  

Planul de dezvoltare instituţională  

2015-2018 
 

 

V. CONTEXTUL  ECOLOGIC 

Priorităţile de dezvoltare ecologică ale regiunii Nord – Est este optimizarea utilizării şi protejarea resurselor şi 

patrimoniului natural. 

Creșterea calități vieții și protecția mediului înconjurător este unul dintre obiectivele strategice de 

dezvoltare ale judeţului Iaşi pentru perioada 2014 – 2020. Acest obiectiv va fi atins prin sprijinirea talentelor, a 

educației și excelenței, valorificarea moștenirii culturale și a patrimoniului de excepție, atragerea și susținerea 

creativității. Ca factor determinant de creștere și conservare a mediului natural, acest obiectiv constituie un element-

cheie al viziunii strategiei. 

Dezvoltarea sustenabilă ieșeană presupune adresarea provocărilor la nivel local în ceea ce privește accesul 

populației la servicii publice și asigurarea unui cadru optim de trai al individului, echitabil pe tot teritoriul județului. 

Se vor lua următoarele măsuri prioritare pentru realizarea acestui obiectiv strategic: 

- Creșterea calității vieții și protecția mediului înconjurător; 

- Dezvoltarea serviciilor publice și creșterea accesului populației la acestea;  

- Creșterea calității mediului natural de pe teritoriul județului. 

Proiectele care au în vedere asigurarea unui nivel ridicat al calității vieții locuitorilor județului Iași cuprind  

îmbunătățirea și creșterea performanței serviciilor publice adresate cetățenilor în domeniile sănătate, educație și 

servicii sociale.  

În ceea ce privește protecția mediului, investițiile surprind aspecte-cheie de întărire a capacității de prevenire și 

control precum și promovarea unor practici economice și sociale sustenabile. Transversal, întărirea capacității 

administrative va contribui la o eficientizare și o creștere a calității actului public de guvernanță, în contextul 

provocărilor generate de evoluția administrației publice românești. 

 

2.2 Analiza mediului intern (SWOT) 
 

 

 

 

I CURRICULUM 

 

 Promovabilitatea 100% ultimii 2 ani şcolari, 

 Rezultatele foarte bune la examenele naţionale: 

PUNCTE TARI 
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 La examenul de bacalaureat 2014: media, la matematică, obţinută a fost de 8,38 (superioară celei din anul 

anterior- 7.78). Procentul de promovabilitate este de 98,35%, având un singur elev nepromovat. Doisprezece 

elevi au luat note de 10 la matematică, 

 la examenul de evaluare naţională: promovabilitate 100% iarla disciplina Matematică, 7 elevi au obţinut 

nota 10. 
 A fost realizată implementarea evaluării standardizate la clasa a VI-a (MEN), cu rezultate bune şi foarte bune, 

 Diversificarea metodelor de evaluare (reviste şi mape tematice, proiecte, portofolii), autoevaluare şi evaluare 

globală pe baza unor descriptori: A. Ghiban, D. Zaharia, L. Antoci, D. Anghelescu, R. Comănescu, C Timofte, I 

Creţu, M Rados; 

 E-learning: la orele de informatică, s-au utilizat platformele .campion si infoarena. Elevii claselor a XII-a au 

utilizat platformele Oracle Academy (ce cuprinde lecţii, teste şi examene online la academia Oracle, SUA). 

 Catedra de informatică a implementat în anul şcolar 2013-2014 opţionale (CDŞ) la clasele de gimnaziu (Noţiuni 

de informatică, Introducere în algoritmi,TIC),. 

 Realizarea activităţii de învăţare prin proiecte, cu utilizarea TIC la clase, în cadrul majorităţii disciplinelor, 

prezentarea acestora în cadrul activităţilor curente, utilizarea în cadrul procesului educativ a mijloacelor 

multimedia; se evidenţiază profesorii M. Rados, D. Zaharia 

 Activitate de excelenţă: derularea programului de consultaţii cu elevii în vederea pregătirii participării la 

concursuri şcolare (9 prof – 8 de informatică şi prof G Stan-ed fizică-ai căror elevi au obţinut  premii şi medalii 

la etapa naţională, 32 profesori cu premii la etapele judeţene ale olimpiadelor şi 26 profesori ai căror elevi au 

obţinut premii la alte concursuri şcolare): se remarcă membrii catedrei informatică şi educaţie-fizică şi a celor de 

matematică şi limba şi literatura română. 

 Utilizarea AEL la toate disciplinele la care există soft; 

 Lucrul în echipe mixte profesori de discipline diferite - elevi: prof. M. Rados, prof. D. Zaharia, prof. M. Ţibu şi 

elevi din clasele XI B, XII A, XI A; 

 Organizare pretestare elevi în parteneriat cu Universitatea din Cambridge în vederea obţinerii certificatelor 

internaţionale; 

 Utilizarea platformei de colaborare și comunicare la disciplina Istorie, cu un număr de peste 400 de membri 

(http://istoriemariarados.wikispaces.com ), pentru facilitarea accesului la resurse educaționale și evaluarea 

diferențiată a elevilor (prof. Rados Maria); 

 Numărul mare de premii (409) obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare. 

 

 

 

 

 

 Scăderea procentajului de medii de 9-10, de la 67,63%  la 61,76. 

 Creşterea numărului de corigenţila 2 obiecte,în anul şcolar 2013-2014 (la 4 elevi, faţă de 2 elevi în anul 

anterior); 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE SLABE 

http://istoriemariarados.wikispaces.com/
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 Nivelul redus al fondurilor necesare desfăşurării activităţilor de maximă calitate (atât pentru finalizarea 

extinderii liceului cât şi pentru consumabile, videoproiectoare în toate sălile, calculatoare ultraperformante în 

toate laboratoarele, etc.), 

 Disconfortul psihologic al pauperizării salariaţilor. 

 

 

 

 

 

 Aprecierea membrilor comunităţii locale şi şcolare la nivel naţional, 

 Susţinerea activităţii de pregătire pentru performanţă de către MEN; 

 Eforturile PMI de a include liceul într-un proiect european pentru finalizarea construcţiei extinderii liceului prin 

fonduri nerambursabile. 

 

II. ACTIVITATE EDUCATIVĂ 

 

 

 

 

 

 Numaroase activităţi de protejare a mediului şi educaţie acologică,încununate de obţinerea titlului de „ECO-

ŞCOALĂ”; 

 Participarea la programul EuroScola şi obţinerea premiului II; 

 Organizarea de către elevi a unor echipe de lucru, a unor activităţi (în colaborare cu diriginţii şi părinţii); 

 Atragerea unor ONG-uri pentru desfaşurarea activităţilor; 

 Susţinerea de către mass-media a activităţilor desfaşurate; 

 Implicarea părinţilor şi a absolvenţilor la activităţile liceului: Balul Bobocilor, concursul “Religia în dimensiune 

virtuala ”, premierea olimpicilor, serbarile de Crăciun,  

 Parteneriatele cu unităţi şcolare din mediul rural: Şcoala Gimnazială “Cezar Petrescu”, Hodora, com. Cotnari, 

Iaşi;Şcoala Gimnazială “Petre Anghel” Probota, Iaşi;Şcoala Gimnazială  Mirosloveşti, Iaşi;Şcoala Gimnazială 

“Nicolaie Iorga”, Bacău;Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu”, Bacău;Şcoala “B.P. Haşdeu”, Iaşi;Şcoala  

Gimnazială “Constantin Păunescu”, Iaşi; 

 Activitatea clublui de Istorie „Privire în Trecut”; 

  activitatea de voluntariat de la spitalul Sipote-6 Decembrie 2013 şi „Daruri de Paşti”,Biserica “Sfântul Nicolae”, 

Iaşi, Biserica “Sfântul Nectarie”,  Iaşi, Spitalul “Sfânta Maria”, Asociaţia nevăzătorilor din România, filiala Iaşi; 

 Clubul Transforntalier „It’s science time”;  

 Parteneriatul cu Asociaţia Studenţilor Informaticieni-Iaşi, Societatea Studenţilor Farmacişti-Iaşi, Societatea 

Studenţilor Medicinişti-Iaşi, ISJ Iaşi şi Primăria Iaşi; 

 Activitatile revistei on-line a liceului ,,JOC SECUND” ; 

 Excursii organizate; 

 

 

 

PUNCTE TARI 

AMENINŢĂRI 

OPORTUNITĂŢI 
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 Lipsa unor activităţi organizate din iniţiativa Consiliului Elevilor; 

 Dificultăţi în  informarea în timp util cu privire la şedinţele Consiliului Elevilor, precum şi cu privire la delurarea 

unor activităţi educative; 

 Lipsa de iniţiativă în a susţine activităţile educative şi absenţa de la desfăşurarea lor a şefilor claselor; 

 Dificultăţi ale unor profesori în finalizarea activităţilor  instructiv-educative şcolare sau extracurriculare prin 

rapoarte scrise sau alte materiale electronice; lipsind feed-back-ul. 

 

 

 

 

 Lipsa fondurilor şi a susţinerii instituţiilor /comunităţii pentru asigurarea unor reduceri, gratuităţi la vizionare de 

spectacole, vizite muzee, etc. 

 

 

 

 

 Numărul în creştere de ONG-uri care oferă proiecte şi doresc să se implice în realizarea de activităţi educative 

 

 

III MANAGMENT 

 

 

 

 

 Preocuparea permanentă pentru asigurarea condiţiilor optime de desfăşurarea a întregii activităţi: curriculare, de 

performanţă, educative şi de orientare  în carieră, 

 Monitorizarea notării ritmice (o activitate intensă a fost depusă de comisia de asigurare a ritmicităţii notării - 

responsabil prof. I. Maftei), s-a realizat argumentarea notelor acordate, utilizarea de modalităţi variate de 

evaluare; 

 Implicarea efectivă a membrilor Consiliului de Administraţie-profesori în monitorizarea activităţii zilnice a 

elevilor: absenţe,respectarea ROI şi a activităţii salariaţilor liceului prin realizarea serviciului săptămânal şi 

completarea raportului aferent; 

 Preocuparea permanentă a echipei manageriale pentru stimularea activităţii de performanţă:  acordarea 

suportului financiar necesar participării la concursurile şcolare (din veniturile proprii ale liceului sau cu ajutorul 

asociaţiilor afiliate) şi premierea elevilor olimpici şi a profesorilor care i-au coordonat; 

 Organizarea concursurilor de tradiţie ale liceului: 

 Concursul Naţional de Informatică ”Urmaşii lui Moisil” ediţia a–claseleIX-XII(dir.C.Losonczy, S.Grecu, 

C.Ivaşc, O.Butnăraşu, M.Ţibu, M.Grădinariu, S.Iuscinschi, L.Vîrgă, G.Butnaru, dir.adj.A.Romanescu, 

M.Paşcan, V.Vîlcu) 

 Concursul Interjudeţean Interdisciplinar ”Urmaşii lui Moisil”-clasele IV-VIII 

 Concursului Naţional „Literatura română în dimensiune virtual”(toţi prof. de română) 

PUNCTE SLABE 
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 concursul „Religia în dimensiune virtuală” în cadrul zilelor Iaşului (prof. Violeta Țuțui, prof. Morariu 

Floricica); 

 concursul interjudeţean „INOCHIM”-prof. A Zvîncă, 

 Concursul Naţional „Istorie şi societate în dimensiune virtuală”-etapa judeţeană 

 Concursul de programare „Moisil++” 

 Implicarea şi responsabilizarea elevilor în organizarea de activităţi curriculare şi extracurriculare. 

 Devotamentul  dnei prof. Marian Elena pentru educarea elevilor căminişti: vizite zilnice-dimineaţa la 7.30, 

organizarea balului elevilor căminişti, a concursului „Cea mai frumoasă cameră”, organizarea activităţilor de 

celebrare a Crăciunului şi a Mărţişorului; 

 Selecţia clasei ce efectuează rotaţia în săli de clasă - prin evaluare zilnică a claselor de către membrii CA, în 

cadrul concursului „Cea mai frumoasă clasă”-a asigurat un management performant atât a resursei de spaţiu cât 

şi al resursei umane (nu au existat sesizări). 

 Echipa managerială a asigurat un climat plăcut în cancelarie, un ethos motivant şi condiţiile optime ale 

desfăşurării multiplelor activităţi.  

 activitatea intensă desfăşurat de comisiile: CEAC, comisia  ritmicitatea notării, comisia pentru monitorizarea, 

coordonarea şi îndrumarea metodologică  a dezvoltării sistemului de control managerial, comisia cămin-cantină, 

comisia situaţii de urgenţă, comisia disciplină elevi. 

 În anul şcolar 2013-2014 s-au obţinut:  

 

 Titlul„ ECO-Şcoală”, 

 Titlul „Şcoală Europeană” , pentru a treia oară, consecutiv, 

 98 de Certificate ITE (Cisco IT Essentials)-administrare reţea de calculatoare, 

 131 certificate ORACLE -DataBase Design (competenţe de proiectare a bazelor de date),   

 131 certificate ORACLE -DataBase Programming with SQL(competenţe de programare a bazelor de 

date). 

 

 

 

 

 Insuccesul evidenţiat de nerealizarea la termenele stabilite a materialelor solicitate de către unii profesorii: 

prof G Mîrşanu, L Lăduncă; 

 Neimplicarea profesorilor diriginţi în activităţile elevilor căminişti; 

 Lipsa fermităţii membrilor CA în  sancţionarea personalului care nu-şi realizează sarcinile de lucru la nivel 

maxim; 

 Lipsa discuţiilor individuale cu toţi angajaţii, 

 Managementul deficitar al conflictului prof C Alexandru-clasa 9C şi relaţiile disfuncţionale ale acestuia cu 

clasele 9C, 9F,10D,10E- care au solicitat la finalul anului şcolar schimbarea încadrării la fizică (finalizarea 

prin derularea cercetării, a tuturor paşilor legali şi sancţionarea profesorului nu înseamnă un succes- succesul 

managerial ar fi fost dacă reuşeam să prevenim, să motivăm, să evităm astfel de situaţii ce creează un mare 

disconfort colectivului liceului). 

 Slaba capacitatea administratorului de patrimoniu de a asigura o monitorizare eficientă a activităţii resursei 

umane din subordine; 
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 Numărul extrem de mare şi în creştere continuă de situaţii urgente solicitate (de ISJ; PMI) care afectează 

managementul performant, transformându-l în unul pompieristic, deosebit de stresant şi ineficient. 

 

 

 

 

 Eforturile PMI de a include liceul într-un proiect european pentru finalizarea construcţiei extinderii liceului prin 

fonduri nerambursabile. 

 

 

IV. RESURSE UMANE 

 

 

 

 

 

 Valoarea ridicată a colectivului liceului:  

o Elevii deosebiţi: ultima medie de admitere în liceu 2014 a fost de 8,75 (6 clase), cei 980 elevii liceului au 

obţinut în anul şcolar 2013-2014 un număr de 409 premii şi menţiuni la olimpiadele şi concursurile 

şcolare, 

o  Profesorii: în anul şcolar 2013-2014 au funcţionat, cu baza în liceul nostru, 46 profesori dintre care: 

 Doctorat: 8 profesori L. Andrici,V. Mardare, E. Marian,V. Tutui, A. Romanescu, M Smirnov, C. 

Furtună, A. Ghiban 

 Gradul I = 39 

 Gradul II = 5  

 Definitivat = 1  

 Debutanţi = 1  

 Mentori practică pedagogică 10: prof. V. Vîlcu, E. Marian,  L. Andrici, C. Ivaşc,  M. Ţibu, I Chirilă 

Macovei ,D Juverdeanu, G. Mîrşanu, A. Romanescu, C. Timofte, S. Grecu  

        Metodişti ISJ = 10 prof. L. Andrici, E. Marian, I. Chirilă, C. Losonczy, G. Mîrşanu, C. 

Timofte,  M. Ţibu, D. Zaharia, M Rados, L Antoci 

 Membri în Consiliul de Specialitate ISJ = 11 prof.  G. Mîrşanu, C. Ivaşc,  C. Losonczy, E. Marian, 

L. Andrici, D. Juverdeanu,  M. Ţibu, C. Timofte, S. Grecu, A. Romanescu, M.Rados 

 Membriîn comisia de etică a I.S.J.: prof. G. Mîrşanu 

 Experţi în evaluare şi acreditare, A.R.A.C.I.P.: prof. C. Timofte 

 Membri în organisme MEN: 

 Comisia Naţională de Specialitate = 1: prof. D. Juverdeanu 

 Expert al Corpului de experţi al Corpului de control al ministrului= prof. C. Losonczy 

 Implicaţi Centrul de Excelenţă pentru tineri capabili de performanţă = 16 prof: S. Grecu, C. Ivaşc, I. 

Maftei, M. Ţibu, G. Mîrşanu, C. Timofte, L. Lăduncă. A. Nedelcu, L. Andrici, E. Marian, V. Vîlcu, 

D. Zaharia, O. Butnăraşu, S. Iuscinschi, D. Juverdeanu, C. Fulop 

o Angajaţii:  

 devotamentul unor angajaţi, didactic-auxiliar, de excepţie: A. Arsine, G. Croitoriu, C. Butnariu. 

PUNCTE TARI 
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 Toţi salariaţii au răspuns solicitărilor echipei manageriale pentru realizarea de activităţi în timpul 

zilelor libere legale (concursuri), 

 preocuparea pentru perfecţionarea şi formarea continuă: 

 Participarea la  simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicari, 

 Participarea la cursuri organizate de instituţii publice, instituţii de învăţământ superior sau de societăţi 

ştiinţifice; 

 Participarea la consfătuiri anuale, comisii metodice, cercuri pedagogice: toate cadrele didactice  

 Disponibilitatea manifestată de majoritatea colegilor pentru a se implica în concursurile şi olimpiadele de 

informatică (prof. informatică au fost propunători de subiecte şi evaluatoare şi au efectuat evaluarea, iar ceilalţi 

colegi supraveghetori); 

 

 

 

 

 

 Numărul mare de absenţe nemotivate per elev (peste 10 absenţe nemotivate/elev): clasele a XII-a (în afară de 

clasa a XII-a A), 

 Greutăţi în realizarea permanentă a sarcinilor de lucru, de către personalul de îngrijire şi portari-sub aspectul 

curăţeniei şi îngrijirii spaţiului verde. 

 

 

 

 

 

 Birocraţia(situaţii, planuri, documente justificative, etc) care escaladează viaţa şcolii, al toate nivelurile, şi 

afecteză eficienţa resursei umane. 

 

 

 

 

 Aprecierile laudative ale comunităţii şi părinţilor, 

 Includerea liceului într-un proiect european, de către PMI, în vederea finalizării extinderii liceului, până în 

decembrie 2015. 

 

 

V RESURSE MATERIALE 

 

 

 

 

 Asigurarea condiţiile pentru desfăşurarea în bune condiţii a actului didactic, a întregii activităţi a liceului, 

 Aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare, 

 Asigurarea execuţiei bugetare confirm legislaţiei, 

 Atragerea de fonduri din chirii -  în semestrul I  am avut  un număr de 3 chiriaşi la spaţii comerciale şi 1 chiriaş 

la sala de sport pentru activităţi sportive recreative. 

 S-areusit realizarea unei comunicari  depline prin intermediul intrernetului atat cu Primaria Municipiului Iasi 

serviciul Buget, serviciul Investitii, Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi cat si cu Trezoreria Municipiului Iasi. 
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 Adrese, situatii statistice, situatii financiare  au fost transmise la timp, 

 Aplicarea corectă a metodologiei de finanţare a învăţământului preuniversitar şi asigurarea bazei materiale şi 

logistica necesară desfăşurării tuturor activitatilor personalului didactic, auxiliar si nedidactic. 

 Aplicarea corecta a legislaţiei privind managementul financiar al unităţii şcolare. 

 

 

 

 

 

 Nealocarea fondurilor necesare atât pentru activitatea curriculară de excelenţă cât şi pentru cea administrativă, 

 Blocarea construcţiei extinderii liceului. 

 

 

 

 

 Numărul extrem de mare de situaţii solicitate a fi efectuate într-un timp extrem de scurt (1 zi sau chiar ore) de 

către diverse servicii ale PMI, chiar cu revenire (servicii diferite solicită situaţii aproximativ identice la intervale 

scurte de timp). 

 

 

 

 

 

 Susţinerea financiară a asociaţiilor „ABSOLVENTUL LI” şi „LIIS”(dotări liceu , premii şi deplasări ale elevilor 

la concursuri, consumabile), 

 Eforturile PMI de a include liceul într-un proiect european pentru finalizarea construcţiei extinderii liceului prin 

fonduri nerambursabile. 

 

 

VI  PROIECTE EUROPENE 

 

 

 

 

 

 Activitate de valoare înaltă în domeniul proiectelro europene, confirmată prin  obţinerea titlului de„Şcoală 

Europeană” în anii: 2007, 2011,2014, 

 Existenţa unei comisii de proiecte europene cu expertiză în domeniu: prof A Romanescu, C Fulop, G 

Butnaru, M ŢIbu, 

 Participarea la activităţi de formare- informare privind condiţiile de aplicare în proiectele europene, 

 În anul şcolar 2013-2014 s-au derulat 3 proiecte europene: 

o  proiectul Euroscola pe tema „EUROLIIS – Alege să fii cetăţean european! Votează!”. Proiectul a 

fost premiat – participarea echipei de proiect (Prof. Ana Maria Ghiban, Prof. Dana Anghelescu, Prof. 

C. Losonczy şi un grup de 24 elevi) la „ziua Euroscola” desfăşurată la Parlamentul European de la 

Strasbourg, unde elevii au susţinut dezbateri publice și au participat la un exercițiu democratic 

PUNCTE TARI 
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o proiectul Comenius multilateral coordonat de prof. Gabriela Butnaru şi derulat în perioada 2012-

2014, au participat 15 elevi şi 13 profesori - http://www.liis.ro/~comenius2012/ 

o proiectul LLP-LdV/PLM/2013/RO/104 „Strategii europene de implementare a mentoratului” 

(Anglia) sub coordonarea prof. A, Romanescu şi C. Fulop. Partener – Language Link, Londra. 

 Informarea permanentă asupra proiectelor şi ofertelor de parteneriate din partea diferitelor şcoli şi 

organizaţii europene (director, prof. Carmen Losonczy). 

 

 

 

 

 

 Nu s-a reuşit identificarea strategiilor de motivare şi atragere a cât mai multor colegi în depunerea de proiecte 

pentru burse de formare continuă. 

 

 

 

 

 Numărul mare de documente care trebuie completate pentru depunerea, finanţarea şi finalizarea proiectelro 

europene. 

 Atitudinea reticentă a unor organisme specializate faţă de unităţile şcolare „care au avut prea multe proiecte”- 

proiectul fiind destinat elevilor (care sunt anual alţii) considerăm eronată atitudinea justificată prin „să mai 

beneficieze şi alţi elevi....” 

 

 

 

 

 

 

 

 Interesul unor unităţi şcolare în realizarea unor parteneriate durabile:partenerii din Turcia, Italia, Polonia au 

manifestat deschiderea către noi proiecte cu liceul nostru şi au promovat imaginea pozitivă a liceului nostru 

în ţările lor, 

 Întâlnirile cu colegii din alte licee, implicaţi în realizarea de proiecte, au reprezentat schimburi de experienţe 

utile atât în identificarea unor posibile probleme în cadrul parteneriatului  şi a modalităţilor de soluţionare 

cât şi în identificarea unor potenţiali parteneri serioşi; 

 Interesul PMIaşi de utilizare a  proiectelor cu fonduri europene nerambursabile pentru finalizarea 

construcţiei extinderii liceului. 

 

 

 

 

AMENINŢĂRI 
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VII RELAŢIA CU COMUNITATEA LOCALĂ 

 

 

 

 

 

 Existenţa şidezvoltarea continuă a relaţiei cu comunitatea locală, organizarea în parteneriat (al 5-lea an 

consecutiv) cu Primăria municipiului Iaşi şi Mitropolia Moldovei si Bucovinei a celei de a VIII-a ediţii a 

concursului „Religia în dimensiune virtuală”-activitateinclusă în calendarul „Zilelor Iaşului” de către PMI; 

 derularea unui număr mare de parteneriate cu instituţii, organisme şi organizaţii din cadrul comunităţii (47  în 

2013-2014, faţă de 37 de parteneriate în anul şcolar 2012 – 2013;); 

 realizarea de activităţi de voluntariat în colaborare cu  asociaţii şi fundaţii (747  în 2013-201), 

 diversitatea domeniilor în care activează instituţiile partenere; 

 colaborarea de nivel profesionist cu dl consilier local Aur Marius-Cătălin- reprezentant al Consiliului Local în 

Consiliul de Administraţie al liceului. 

 

 

 

 

 

  tuturor membrilor Consiliului de Administraţie al liceului- reprezentanţi al primarului (1) şi Consliului 

Local(1), 

 neimplicarea primăriei în susţinerea activităţilor educative ale şcolii; 

 

 

 

 

 

 participarea redusă a reprezentanţilor comunităţii la activităţile/proiectele de marcă ale şcolii (celebrarea a 40 de 

ani de la înfiinţarea liceului, festivitatea de premiere a Concursului Naţional de Informatică “Urmaşii 

luiMoisil”-la care participă elevii clasaţi pe locul I la etapa judeţeană a olimpiadei de informatică, concurs 

finanţat de MECŞ, ale cărui diplome asigură admiterea fără concurs în învăţământul superior de informatică, 

concurs care a ajuns la ediţia 14 în 2014; 

 

 

 

 

 Implicarea PMIaşi în susinerea activităţii de performanţă-parteneriatul în realizarea concursului „Religia în 

dimensiune virtuală”; 

 Interesul PMIaşi de utilizare a  proiectelor cu fonduri europene nerambursabile pentru finalizareaconstrucţiei 

extinderii liceului. 

 Susţinerea permanentă a Universităţii „Al I Cuza” în activitatea de performanţă în informatică şi în derularea 

Concursului Naţional de Informatică “Urmaşii luiMoisil”. 
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3. Viziunea 
 

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” -garant al viitorului de succes pentru elevii săi, în  

societatea hipertehnologizată. 

 

4. Misiunea  
 

Liceul îşi propune: crearea şi dezvoltarea unui context educaţional complex, centrat pe elev, pe formarea 

completă şi dezvoltarea la maximum a competenţelor acestuia, concomitent cu dezvoltarea instituţională optimă. 

 

 

5. Obiective  strategice 

5.1. Scopuri (ţinte) strategice 

 
O1 asigurarea nivelului calitativ maxim al actului didactic; 

O2dezvoltarea completă a elevului; 

O3formarea şi dezvoltarea abilităţilor de asimilare a noutăţilor în domeniul IT; 

O4 formarea elevului ca cetăţean european, capabil să se integreze rapid şi eficient în societatea informatizată; 

O5consolidarea rolului liceului nostru ca un centru de resurse educaţionale pentru comunitate. 

 

 

5.2. Argumente  
O1 (asigurarea nivelului calitativ maxim al actului didactic) apare imperios necesar nu numai pentru respectarea 

cerinţelor Legii nr. 87/2006 din 10/04/2006 privind asigurarea calitatii educatiei şi a Legii educaţiei naţionale 

1/2011 ci şi ca necesitate intrinsecă a culturii organizaţionale a liceului. 

O2 (dezvoltarea completă a elevului) este un deziderat impus de cerinţele societăţii actuale şi viitoare şi de 

îndeplinirea misiunii liceului; 

O3 (formarea şi dezvoltarea abilităţilor de asimilare a noutăţilor în domeniul IT) apare ca o necesitate evidentă 

atât a evoluţiei domeniului TIC şi a dezvoltării societăţii spre o formă hipertehnologizată cât şi, mai ales, a 

dezvoltării la maximum a competenţelor, în domeniu, a tuturor elevilor, 

O4 (formarea elevului ca cetăţean european, capabil să se integreze rapid şi eficient în societatea informatizată) 

constituie o cerinţă esenţială pentru pe formarea completăa elevului şi asigurarea unei inserţii de succes în orice 

organizaţie/instituţie, după absolvirea liceului; 

O5 (consolidarea rolului liceului nostru ca un centru de resurse educaţionale pentru comunitate) este justificat de 

expertiza instituţională (singura instituţie de învăţământ din zona Moldovei cu o experienţă continuă,de 41 de 

ani, de formare în domeniul de vârf al informaticii) şi individuală (număr maxim de profesori cu expertiză, nu 

numai în domeniul IT) şi de asumarea misiunii liceului. 

 

5.3. Optiuni strategice 
 Abordările strategice pe care ni le propunem pentru atingerea scopurilor strategice sunt prezentate în 

continuare. 

 Pentru realizarea obiectivului O1(asigurarea nivelului calitativ maxim al actului didactic) considerăm 

esenţiale următoarele:  
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1. Asigurarea încadrării cu profesori de valoare; 

2. Crearea condiţiilor optime desfăşurării unui act didactic modern şi eficient; 

3. Monitorizarea zilnică a modului de desfăşurare a orelor, 

4. Asigurarea contextului necesar activităţii de performanţă. 

 Pentru realizarea obiectivului O2 (dezvoltarea completă a elevului) sunt esenţiale următoarele: 

1. Asigurarea condiţiilor necesare derulării activităţilor educative; 

2. Iniţierea şi dezvoltarea parteneriatelor cu organizaţii capabile să asigure  completarea educaţiei 

realizate în liceu. 

 Pentru realizarea obiectivului O3 (formarea şi dezvoltarea abilităţilor de asimilare a noutăţilor în 

domeniul IT) considerăm oportune: 

1. Dotarea continuă a laboratoarelro de informatică cu resurse harware de ultimă generaţie, 

2. Susţinerea elevilor şi profesorilor interesaţi în cunoaşterea noutăţilor în domeniul IT, 

3. Iniţierea şi dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii în domeniul IT. 

 Pentru realizarea obiectivului O4 (formarea elevului ca cetăţean european, capabil să se integreze rapid 

şi eficient în societatea informatizată) considerăm oportune: 

o Crearea condiţiilor necesare formării elevului cu viziune europeană, 

o Dezvoltarea abilităţilor de inserţie socio-economică, 

o Monitorizarea activităţilor educative. 

 Pentru realizarea obiectivului O5 (consolidarea rolului liceului nostru ca un centru de resurse 

educaţionale pentru comunitate) ne propunem: 

o Realizarea de cursuri –ofertă pentru comunitate, 

o Promovarea liceului în comunitate, 

o Continuarea parteneriatelor de tradiţie şi iniţierea unor noi parteneriate cu membri ai comunităţii 

locale. 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

     
  

30 

 

LICEUL  TEORETIC DE  INFORMATICĂ  „GRIGORE  MOISIL“  

IAȘI  

Planul de dezvoltare instituţională  

2015-2018 
 

 

6. Planul de dezvoltare  2015-2018 

 
NOTĂ: Am utilizat notaţiile:1. S – termen scurt; M – termen mediu; L – termen lung. 2.D- în derulare, P- în perspectivă, 3.U- umane, M-materiale, F-financiare 

 

6.I – Curriculum         

Funcţia managerială Obiective 

Termen
1

 Stadiu
2

 

Resurse3 Responsabilităţi 
Indicatori de 

performanţă 

Evaluare 

de realizare 
2015 2016 2017 2018 

1. Proiectare / 

planificare 

1. Proiectarea activităţii  din perspectiva 

asigurării finalităţii 

S D U+F Echipa 

managerială 

Resp catedre 

Timp / nivel realizare 

sarcini 

Rezultate obţinute 

    

2. Proiectarea strategiilor şi procedurilor 

optime pentru asigurarea calităţii actului 

didactic;  

S D U+M+F 

 

Echipa 

managerială 

Resp catedre 

Cadre didactice 

Nivelul predării 

Rezultate obţinute 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul performanţei 

    

3.Proiectarea optimă pentru asigurarea 

unei pregătiri performante a elevilor şi 

dezvoltarea competenţelor-cheie  

S D U+F Echipa 

managerială 

Resp catedre 

Cadre didactice 

Nivelul predării 

Rezultate obţinute 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul performanţei 

    

4. Stabilirea clară a competenţelor 

derivate şi metodelor de lucru 

S D U Echipa 

managerială 

Resp catedre 

Cadre didactice 

Nivelul predării 

Rezultate obţinute 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul performanţei 

    

5. Proiectarea fiecărei activităţi 

curriculare centrat pe elev, pe nevoile lui 

de cunoaştere şi dezvoltare completă 

S D U+M+F 

 

Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

Nivelul predării 

Rezultate obţinute 
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Funcţia managerială Obiective 

Termen
1

 Stadiu
2

 

Resurse3 Responsabilităţi 
Indicatori de 

performanţă 

Evaluare 

de realizare 
2015 2016 2017 2018 

 

6. Stabilirea orelor CDŞ în conformitate 

cu direcţiile de interes major ale elevilor  

S D U 

 

Director, CA 

Comisia CDŞ 

Cadre didactice 

Elevi, Părinţi 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul predării 

Rezultate obţinute 

 

    

7. Asigurarea accesibilităţii resurselor 

adecvate învăţării 

S D U+M+F 

 

Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

 

Nivelul predării, 

Nivelul cunoştinţelor, 

Nivelul performanţei 

    

 8. Asigurarea transparenţei informaţiilor 

de interes public cu privire la programele 

de studii, certificatele, diplomele şi 

calificările oferite 

S D U 

 

Director 

Echipa 

managerială, 

profesori 

Inginer sistem 

Analist 

programator 

gradul de informare 

nivelul inserţiei după 

absolvire 

    

9. Dezvoltarea iniţiativelor şi 

programelor în domeniul 

antreprenoriatului  

S D U+M+F 

 

Directori 

Cadre didactice 

 

Nivelul cunoştinţelor 

nivelul inserţiei după 

absolvire 

 

    

2. Organizare 1. Fixarea unor repere de lucru clare, cu 

stabilire de măsuri / acţiuni concrete, 

eşalonate în timp 

S 

 

D 

 

U 

 

Cadre didactice 

Elevi 

Personalul 

implicat 

Rezultate obţinute 

Nivelul performanţei 

Nivelul predării 

    



 
   

     
  

32 

 

LICEUL  TEORETIC DE  INFORMATICĂ  „GRIGORE  MOISIL“  

IAȘI  

Planul de dezvoltare instituţională  

2015-2018 
 

Funcţia managerială Obiective 

Termen
1

 Stadiu
2

 

Resurse3 Responsabilităţi 
Indicatori de 

performanţă 

Evaluare 

de realizare 
2015 2016 2017 2018 

2. Desfăşurarea întregului proces 

educaţional în perspectiva modelării 

complexe a personalităţii elevilor 

M D 

 

U+M+F 

 

Cadre didactice 

Elevi 

Psihologi 

Părinţi 

Pedagogi 

Personal auxiliar 

Rezultate obţinute 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul performanţei 

Starea confortului 

psihic al elevilor 

    

3. Aplicarea unor metode motivante de  

dezvoltare a aptitudinilor elevilor 

S D 

 

U+M+F 

 

Directori 

Profesori diriginţi 

Cadre didactice 

Pedagogi 

Nivelul predării 

Rezultate obţinute 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul performanţei 

    

4. Organizarea activităţii interactiv, 

pentru realizarea  unui act didactic 

performant, bazat pe: 

interdisciplinaritate, învăţare asistată de 

calculator 

 

S D 

 

U+M+F 

 

Directori 

Profesori diriginţi 

Toate cadrele 

didactice 

Nivelul predării 

Rezultate obţinute 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul performanţei 

    

 5. Îmbunătăţirea resurselor hardware 

(componente reţea, calculatoare, etc) 

S D 

 

U+M+F 

 

Director 

Inginer de sistem 

Laboranţi 

Nivelul predării 

Rezultate obţinute 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul performanţei 

    

6. Asigurarea condiţiilor optime comisiei 

de evaluare şi asigurare a calităţii 

S D 

 

U+M+F 

 

Director 

Contabil şef 

Comisia de 

asigurare a 

calităţii  

 

Nivelul predării, a 

cunoştinţelor 

Rezultatele obţinute 

Nivelul performanţei 

instituţionale 
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Funcţia managerială Obiective 

Termen
1

 Stadiu
2

 

Resurse3 Responsabilităţi 
Indicatori de 

performanţă 

Evaluare 

de realizare 
2015 2016 2017 2018 

7. Valorificarea tuturor canalelor 

educaţionale 

S D U+M 

 

Resp catedre 

Cadre didactice 

Elevi 

Perioada de timp  

Volumul finanţărilor 

obţinute 

Nivelul predării, 

Nivelul cunoştinţelor, 

Nivelul performanţei 

    

7. Optimizarea activităţii de 

monitorizare  a planurilor remediale ale 

activităţii desfăşurate 

 

S D 

 

U+M+F 

 

Echipa 

managerială 

Resp catedre 

Profesori 

Nr, complexitate 

proceduri 

Rezultate obţinute 

 

    

8. Introducerea de  noi tehnologii 

informatice 

 

M D 

 

U+M+F 

 

Director 

Prof informatică 

Ing sistem 

 

Nr activităţi 

Rezultate obţinute 

    

9. Organizarea activităţii pentru 

realizarea de proiecte cu finanţare 

europeană 

S D 

 

U+M+F 

 

Director 

Cadre didactice 

Elevi, Părinţi 

Nr proiecte realizate, 

aprobate 

Rezultate obţinute 

    

3. Conducere 

operaţională 

1. Dezvoltarea unei tactici manageriale 

optime pentru asigurarea unei pregătiri 

performante a elevilor 

 

S D 

 

U+M+F 

 

Director 

Cadre didactice 

Elevi, Părinţi 

psihologi 

Rezultate obţinute 

Nivelul performanţei 

    

2. Realizarea întregii activităţi 

decizionale pe baza teoriei de optimizare 

a deciziilor 

S D 

 

U+M+F 

 

Directori 

Echipa 

managerială 

Resp catedre 

Nivelul predării 

Rezultate obţinute 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul performanţei 
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Funcţia managerială Obiective 

Termen
1

 Stadiu
2

 

Resurse3 Responsabilităţi 
Indicatori de 

performanţă 

Evaluare 

de realizare 
2015 2016 2017 2018 

3. Asigurarea condiţiilor optime de lucru 

în laboratoarele de informatică 

S D 

 

U+M+F 

 

Director 

Contabil şef 

Inginer de sistem 

Laboranţi 

Timp / nivel realizare 

sarcini 

Rezultate obţinute 

Nivelul predării 

Rezultate obţinute la 

atestat şi bac. 

    

 4. Aplicarea standardelor şi indicatorilor 

de performanţă pentru asigurarea calităţii 

în învăţământ-în conformitate cu 

metodologia elaborată de ARACIP, 

lucrul în echipă Comisia Calitate-

Comisia Consultativă 

S D U+M+F 

 

Membri CA 

Comisia de 

asigurare a 

calităţii 

Comisia 

Consultativă 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul performanţei 

 

    

5. Îmbunătăţirea managementului 

de timp al actului didactic-pe 

parcursul orelor 

 

S D U Directori 

Respons. catedre 

Cadre didactice 

Elevi 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul performanţei 

    

6. Monitorizarea activităţii echipelor de 

lucru pentru realizarea de proiecte cu 

finanţare europeană 

S D U+M+F 

 

Director, cadre 

didactice 

Timpul necesar 

Rezultatele obţinute 

Nr proiecte 

    

4. Control / evaluare 1. Aplicarea unei strategii realiste de 

analiză/ evaluare a situaţiilor 

 

S D U 

 

Directori 

Respons. catedre 

Cadre didactice 

Elevi 

Personalul 

implicat 

Rezultate obţinute 
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Funcţia managerială Obiective 

Termen
1

 Stadiu
2

 

Resurse3 Responsabilităţi 
Indicatori de 

performanţă 

Evaluare 

de realizare 
2015 2016 2017 2018 

2. Aplicarea unor metode concrete de 

utilizare a calculatorului în evaluare 

 

M D U+M 

 

Directori 

Respons. catedre 

Cadre didactice 

Nivelul predării 

Rezultate obţinute 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul performanţei 

    

3. Adaptarea la cerinţele inspecţiei 

şcolare 

S D U Directori 

Respons. catedre 

Cadre didactice 

Nivelul predării, al 

cunoştinţelor  

 

    

4. Asigurarea evaluării calităţii activităţii 

desfăşurate  

S D U Directori, 

comisie CEAC 

Respons. catedre 

Cadre didactice 

Performanţele 

obţinute 

Nivelul performanţei 

instituţionale 

    

5. Evaluarea periodică a stadiului 

realizării programelor cu finanţare 

europeană 

M P U+M+F Director,  

comisia proiecte 

europene 

Grad realizare cerinţe     

5. Comunicare 1. Utilizarea mijloacelor moderne de 

comunicare în unitatea şcolară 

S D U Director 

Contabil şef 

Inginer de sistem 

Grad realizare cerinţe     

2. Stabilirea unui sistem dinamic de 

informare şi asigurare a cerinţelor de 

documentare, a cerinţelor programelor cu 

finanţare europeană 

S D U+M+F Director 

Contabil şef 

Inginer de sistem 

comisia proiecte 

europene 

Grad realizare cerinţe 

Nr. programe 

europene accesate 
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Funcţia managerială Obiective 

Termen
1

 Stadiu
2

 

Resurse3 Responsabilităţi 
Indicatori de 

performanţă 

Evaluare 

de realizare 
2015 2016 2017 2018 

 3. Consilierea elevilor anilor terminali în 

vederea cristalizării opţiunilor de 

continuare a studiilor 

 

S D U+M+F Directori 

Cadre didactice 

Consilier 

educativ 

Comisia OSP 

Nivelul performanţei 

Rezultate obţinute la 

examene 

Gradul de inserţie 

socială 

 

    

3. Asigurarea accesului la tehnologii de 

ultimă oră 

M D U+M+F Cadre didactice 

Elevi 

Analist-

programator 

inginer de sistem 

Laboranţi 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul performanţei 

Gradul de uzură al 

calculatoarelor 

Nr. upgrade, nr 

calculatoare noi 

    

6. Motivare 1. Stimularea cadrelor didactice şi 

elevilor pentru activitatea de excelenţă 

 

S D U+M+F 

 

Director 

Contabil şef 

Cadre didactice 

Nivelul predării 

Rezultate obţinute 

    

2. Realizarea de acţiuni de motivare a 

personalului auxiliar şi nedidactic pentru 

realizarea de activităţi de înalt 

profesionalism 

S D U+M+F 

 

Director 

Contabil şef 

Sponsori 

Nr activităţi  

Valoare fonduri 

    

3 Deplasarea accentului de la 

constrângere la motivare prin utilizarea 

metodelor stimulative şi a comunicării 

empatice 

S D U+M+F 

 

Directori 

Echipa 

managerială 

Contabil şef 

 

Timp / nivel realizare 

sarcini 
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Funcţia managerială Obiective 

Termen
1

 Stadiu
2

 

Resurse3 Responsabilităţi 
Indicatori de 

performanţă 

Evaluare 

de realizare 
2015 2016 2017 2018 

7. Implicare şi 

participare 

1. Realizarea de informări, prezentare 

exemple de bună practică, feed-back 

constructiv după fiecare activitate şi 

diseminare. 

 

S D U+M+F 

 

Directori 

Respons. catedre 

Cadre didactice 

Elevi 

Rezultate obţinute 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul predării 

    

2. Asigurarea surselor de informare şi 

documentare care să stimuleze 

implicarea cadrelor didactice şi elevilor 

S D U+M+F 

 

Directori 

Cadre didactice 

Elevi 

Personal auxiliar, 

bibliotecar 

Rezultate obţinute 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul performanţei 

 

    

3. Realizarea de activităţi educative cu 

utilizarea Internet-ului pentru asigurarea 

participării elevilor la proiectele 

europene ce implică aspecte curriculare 

S D U+M 

 

Cadre didactice 

Elevi 

Inginer de sistem 

Rezultate obţinute 

Nr activităţi realizate 

    

4. Implicarea unui număr mare de 

profesori, salariaţi  şi elevi în activităţile 

programelor UE 

S D U+M+F 

 

Director, comisie 

programe 

europene, 

profesori, 

salariaţi, 

elevi,părinţi 

Nr programe derulate,  

Rezultate obţinute 

    

8. Formarea şi 

organizarea grupurilor 

şi echipelor 

1. Cultivarea spiritului de echipă 

combinat cu cel concurenţial ; formarea 

deprinderilor de lucru pe grupe, prin 

proiecte. 

S D U+M+F 

 

Director 

Întregul personal 

Elevi 

Cadre didactice 

Psihopedagog 

Timp / nivel realizare 

sarcini 

Rezultate obţinute 
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Funcţia managerială Obiective 

Termen
1

 Stadiu
2

 

Resurse3 Responsabilităţi 
Indicatori de 

performanţă 

Evaluare 

de realizare 
2015 2016 2017 2018 

2. Realizarea de grupuri de lucru 

eficiente pentru desfăşurarea programelor 

de educaţie completă: ecologică, sanitară, 

sexuală, de prevenirea şi combaterea 

delincvenţei etc. 

S D U+M+F 

 

Director 

Elevi 

Cadre didactice 

Psihopedagog 

Nr. programe 

Rezultate obţinute 

    

3. Realizarea echipelor şi grupurilor de 

lucru eficiente pentru desfăşurarea 

programelor cu finanţare europeană 

M D U+M+F 

 

Director,  

comisia proiecte 

Cadre didactice 

Nr. programe 

Rezultate obţinute 

    

9. Negocierea şi 

rezolvarea conflictelor 

1. Dezvoltarea unui climat de 

colegialitate bazat pe comunicarea 

empatică 

S D U 

 

Director 

Întregul personal 

Elevi 

Rezultate obţinute 

 

    

2. Asigurarea unui context de muncă 

transparent, deschis comunicării, bazat 

pe respectul reciproc şi exemplul 

personal 

S D U Directori 

Întregul personal 

Elevi 

Rezultate obţinute 

 

    

 

6.II – Resurse umane 

Funcţia managerială Obiective 

T
er

m
en

e
3

1
 

S
ta

d
iu

 d
e 

re
a

li
za

re
2

 
Resurse
3 Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Evaluare 

2015 2016 2017 2018 
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1. Proiectare / 

planificare 

1. Proiectarea activităţii  din 

perspectiva asigurării finalităţii 

S D U+F Echipa 

managerială 

Resp catedre 

Timp / nivel realizare 

sarcini 

Rezultate obţinute 

    

2. Proiectarea strategiilor şi 

procedurilor optime pentru asigurarea 

calităţii managementului resursei 

umane 

S D U 

Echipa 

managerială 

Rezultate obţinute 

Nivelul performanţei 

Modalităţi distribuire 

sarcini 

Timp / nivel realizare 

sarcini 

    

3. Analiza sistemică a ansamblului de 

probleme ale liceului referitor la 

resursele umane 

S D U 
Directori 

Membri C.A. 

 

Modalităţi distribuire 

sarcini 

Timp / nivel realizare 

sarcini 

    

4. Actualizarea paradigmelor 

educaţionale 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

U 

Directori 

Membri CA 

Cadre didactice 

Mod de distr. sarcini 

Nivelul predării 

Rezultate obţinute 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul performanţei 

    

 

5. Proiectarea activităţilor centrat pe 

elev şi pe integrarea tuturor elevilor: 

continuarea programului „Şanse 

egale”, elevi apţi de performanţă, 

susţinerea financiară a elevilor cu 

probleme financiare, depistarea şi 

monitorizarea elevilor cu probleme (în 

familie, absenteism, reactivitate/ 

agresivitate, etc.) 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

U 

Directori 

Resp. catedre 

Cadre didactice 

Prof. 

psihopedagog 

 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul rezultatelor 
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6. Proiectarea activităţii în domeniul 

formării continue prin promovarea de 

parteneriate cu instituţii abilitate din 

ţară şi UE 

 

 

M 

 

D 

 

U+M+

F 

 

Directori 

Resp. catedre 

Cadre didactice, 

Comisie formare 

continuă 

Nivelul rezultatelor 

Nivelul performanţei 

 

    

7. Aplicarea strategiei de 

descentralizare a învăţământului şi a 

prevederilor legislaţiei în domeniul 

managementului resursei umane 

M D U+M+

F 

 

Director 

Membri CA 

Cadre didactice 

Angajaţi 

Elevi 

Părinţi 

Nivelul rezultatelor 

Nivelul performanţei 

 

    

2. Organizare 1. Asigurarea accesului şi participării 

la educaţie şi formare continuă 

 

S  

D 

 

U+M+

F 

Director 

Membri CA 

Cadre didactice 

Angajaţi 

Nr angajaţi  

participanţi 

    

2. Pregătirea pentru asigurarea 

continuităţii conducerii 

S  

D 

 

U 

Directori 

Membri C.A. 

Cadre didactice 

Nr activităţi realizate     

3. Folosirea oportunităţilor oferite de 

învăţământul la distanţă 

L P U+M+

F 

Director, Membri 

CA 

Ing. sistem 

Nr. proiecte 

 

realizate 

    

4. Dezvoltarea deprinderilor de 

valorificare a tuturor canalelor 

educaţionale 

S D U+M 

 

Resp catedre 

Cadre didactice 

Elevi 

Perioada de timp  

Volumul finanţărilor 

obţinute 

Nivelul predării, 

Nivelul cunoştinţelor, 

Nivelul performanţei 
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5. Asigurarea condiţiilor pentru 

realizarea de proiecte cu finanţare 

europeană 

S D U+M+

F 

Directori, membri 

Comisie proiecte 

Nr. proiecte 

 

realizate 

    

3. Conducere 

operaţională 

1. Optimizarea activităţii de 

conducere, asigurarea mobilităţii şi 

adaptabilităţii la ritmul şi varietatea 

schimbărilor survenite 

 

S D U+M+

F 

Directori 

Membri C.A. 

Resp. catedre 

Modalităţi distribuire 

sarcini 

Timp / nivel realizare 

sarcini 

Rezultate obţinute 

 

    

2. Realizarea planului de şcolarizare S D U Echipa 

managerială 

Grad de realizare     

3. Recrutarea, selecţia şi angajarea 

personalului didactic şi didactic 

auxiliar conform legislaţiei 

M D U+M+

F 

Echipa 

managerială 

Număr angajaţi 

perm./posturi existente 

    

4. Control / evaluare 1. Asigurarea unui context motivant de 

desfăşurare a activităţii de control şi 

evaluare prin deplasarea accentului de 

la constrângere la motivare 

S D U Echipa 

managerială 

Grad de realizare     

2. Evaluarea periodică a personalului S D U Echipa 

managerială 

Grad de realizare     

3. Evaluarea periodică a stadiului 

realizării programelor cu finanţare 

europeană 

M P U+M Directori, membri 

CA 

Gr real programe UE, 

vol fonduri 

    

5. Comunicare 1. Asigurarea unei comunicări 

eficiente prin comunicarea empatică, 

constructivă 

S D U Echipa 

managerială, toţi 

angajaţii 

Grad de realizare     

2. Realizarea reţelei de comunicare 

internă INFOLAN  

S P U+M Director, ing. 

sistem 

Grad de realizare     



 
   

     
  

42 

 

LICEUL  TEORETIC DE  INFORMATICĂ  „GRIGORE  MOISIL“  

IAȘI  

Planul de dezvoltare instituţională  

2015-2018 
 

3. Dezvoltarea unui sistem flexibil de 

comunicare şi acţiune în relaţiile cu 

elevii şi părinţii 

S D U Directori 

Cadre didactice 

 

Grad de realizare     

6. Motivare 1. Motivarea tuturor cadrelor didactice 

pentru formarea continuă 

S D U Cadre didactice Nivel de pregătire      

2. Deplasarea accentului de la 

constrângere la motivare 

S D U Echipa 

managerială, toţi 

angajaţii 

Nr. sancţiuni, 

Grad realizare 

    

7. Implicare şi 

participare 

1. Formarea capacităţilor de asimilare 

a noului, de a produce idei noi 

M D U+M Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

 

Calitatea predării 

Rezultate obţinute 

Nivelul performanţei 

    

2. Asigurare condiţiilor de dezvoltare 

personală a profesorilor 

 

S D U Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

Calitatea predării 

Rezultate obţinute 

    

3. Pregătirea cadrelor didactice pentru 

integrarea şi adaptarea promptă la 

cerinţele reformei, a noilor programe şi 

modificărilor legislaţiei 

S D U+M Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

 

Calitatea predării 

Rezultate obţinute 

 

    

4. Divizarea nucleelor decizionale la 

nivelul liceului 

S D U Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

Nivelul activ realizate 

Nivelul performanţei 

    

5. Reducerea absenteismului 

 

S D U Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

Nivelul predării 

Rezultate obţinute 

    

6. Stimularea muncii şi a iniţiativelor S D U Echipa 

managerială, toţi 

angajaţii 

Nivelul performanţei 

Modalităţi distribuire 

sarcini 
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7. Utilizarea asistenţei 

psihopedagogice în vederea formării şi 

dezvoltării personalităţii elevilor 

S D U Directori 

Prof. diriginţi 

Prof. 

psihopedagog 

Nr. absenţe (tatal şi pe 

elev) 

Timp / nivel realizare 

sarcini 

Nivelul performanţei 

Nr. elevi consiliaţi 

Reducere absenteism 

    

8. Formarea şi 

organizarea grupurilor 

şi echipelor 

1. Asigurarea consilierii profesorilor 

nou sosiţi pentru asigurarea calităţii 

optime a activităţii, pentru integrarea 

în colectiv, în echipele de lucru ale 

liceului 

 

S D U Directori 

Respons. catedre 

Cadre didactice 

 

Nivelul predării, rez. 

obţ Niv de cunoştinţe 

Nivelul performanţei 

elevilor prof noi 

    

2. Îmbunătăţirea managementului 

grupului de educabili 

 

S D U Directori 

Respons. catedre 

Cadre didactice 

Grad realizare 

Rezultate obţinute 

 

    

3. Monitorizarea activităţii echipelor 

de lucru ale liceului (departamente, 

comisii pe probleme, eetc) 

S D U Directori 

Respons. catedre 

Cadre didactice 

 

Grad realizare      

4. Realizarea echipelor şi grupurilor de 

lucru eficiente pentru desfăşurarea 

programelor UE 

S D U Directori 

comisia programe 

UE 

Nr proiecte europene     

9. Negocierea şi 

rezolvarea conflictelor 

1. Realizarea unui ambient propice 

inter-relaţionării membrilor 

colectivului (cognitivă, afectivă, 

comportamentală) 

 

S D U Directori 

Membri CA 

Resp. catedre 

Toţi angajaţii 

Rezultate obţinute 
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2. Valorificarea potenţialului creativ în 

soluţionarea constructivă a conflictelor 

S D U Directori 

Membri CA 

Com. disciplină 

Nr. reclamaţii 

 

    

3. Stabilirea şi dezvoltarea unui sistem 

flexibil de comunicare între toţi 

membrii colectivului, între aceştia şi 

reprezentanţii conducerii 

S D U Directori 

Întreg personalul 

Rezultatele obţinute     

 

6.III – Resurse materiale şi financiare 

Funcţia managerială Obiective 

T
er

m
en

e
4

1
 

S
ta

d
iu

 d
e 

re
a

li
za

re
2
 

Resurse
3 Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Evaluare 

2015 2016 2017 2018 

1. Proiectare / 

planificare 

1. Proiectarea activităţii  din 

perspectiva asigurării finalităţii 

S D U+F Echipa 

managerială 

Resp catedre 

Timp / nivel realizare 

sarcini 

Rezultate obţinute 

    

2 Proiectarea strategiilor şi 

procedurilor optime pentru asigurarea 

calităţii bazei materiale 

L D U+M+

F 

Directori 

Adm. financiar 

Resp. catedre 

Rezultate obţinute 

Nivelul dotării 

    

3. Asigurarea unei baze materiale 

optime procesului de învăţământ 

M D U+M+

F 

Directori 

Adm. financiar 

Resp. catedre 

Inginer de 

sistem 

Nivelul dotării 
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4. Elaborarea documentelor necesare 

finalizării extinderii clădirii liceului, 

conform cerinţelor proiectului POR 

M D U+M+

F 
Director 

Adm. financiar 
Nr documente 

    

5. Elaborarea unei strategii de 

sensibilizare a posibililor finanţatori, 

acces programe europene 

M D U+M+

F 
Director 

Adm. financiar 
Timp realizare  

    

6. Elaborarea documentelor necesare 

realizării refuncţionalizării clădirii C a 

liceului-cantina 

M D U+M+

F 
Director 

Adm. financiar 
Nr documente 

    

7. Elaborarea documentelor necesare 

realizării reparaţiilor capitale corp D al 

liceului-sala sport 

M D U+M+

F 
Director 

Adm. financiar 
Nr documente 

    

8. Elaborarea documentelor necesare 

realizării reparaţiilor capitale corp A al 

liceului 

L D U+M+

F 
Director 

Adm. financiar 
Nr documente 

    

2. Organizare 

1. Asigurarea condiţiilor optime de 

viaţă şi studiu în cămin 

S D U+M+

F 

Echipa 

managerială, 

pedagog, 

comisia cămin-

cantină 

Rezultate obţinute 

Nivelul de cunoştinţe 
    

2. Asigurarea unui regim alimentar 

optim prin cantina liceului 

S D U+M+

F 

Director, 

administrator, 

magaziner 

Feed-back elevi, rez. 

control DSP. dsv  
    

3. Optimizarea activităţii bibliotecii 

 

S D U+M+

F 

Director, 

Bibliotecar, 

adm financiar 

Vol dotări, nr activităţi 

organizate 
    

4. Înfiinţarea laboratorului de biologie 

 

S D U+M+

F 

Director, prof. 

biologie 

adm financiar 

Vol dotări     
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5. Relocarea laboratoarelor de fizică şi 

chimie 

 

S D U+M+

F 

Director, prof. 

fizică-chimie 

adm financiar 

Vol dotări     

 

6. Asigurarea unor spaţii optime pentru 

laboratoarele de informatică 

S D U+M+

F 

Director, ing 

sistem, 

laboranţi 

adm financiar 

Vol dotări     

 

7.Asigurareacondiţiilor necesare 

realizării de proiecte cu finanţare 

europeană 

S D U+M+

F 

Director, 

adm financiar, 

com. proiecte 

Nr proiecte depuse, 

aprobate, realizate 
    

3. Conducere 

operaţională 

1. Analiza stării întregii infrastructuri 

 

S D U Director 

Administratori 

Termen realizare     



 
   

     
  

47 

 

LICEUL  TEORETIC DE  INFORMATICĂ  „GRIGORE  MOISIL“  

IAȘI  

Planul de dezvoltare instituţională  

2015-2018 
 

2. Realizarea activităţilor prevăzute în 

proiectele anuale de buget: 

asigurare cheltuieli întreţinere  

asigurare materiale si prestări servicii 

asigurare obiecte de inventar si 

echipament 

asigurare reparaţii curente centrala 

termică 

modernizarea instalaţiilor termice 

consolidare clădire liceu 

realizare reparaţii capitale sală de sport 

realizare refuncţionalizare cantină 

înlocuire tâmplăriecorpurile C,D,E,F 

modernizare terenuri sport 

finalizarea extinderii corpului A al 

liceului 

dotare cu mobilier adecvat a tuturor 

spaţiilor 

asigurarea ambientului ergonomic, 

plăcut în toate spaţiile liceului 

asigurarea de calculatoare performante 

(întreţinere, autodotare şi program de 

dotare) 

asigurare fonduri necesare procurării 

licenţelor produselor informatice 

S D U+M+

F 

Director 

Administratori: 

-financiar 

-de  patrimoniu 

Toţi angajaţii 

Nivelul execuţiei 

bugetare 
    

 
3. Monitorizarea activităţii referitoare 

la asigurarea internă a calităţii 

S D U+M+

F 

Director 

Comisie CEAC 

Raportul intern de 

calitate(sem ) 
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4 Monitorizarea activităţii pentru 

realizarea de proiecte cu finanţare 

europeană 

S D U+M+

F 

Director, prof 

implicaţi 

Comisie 

proiecte 

Grad realizare proiecte      

4. Control / evaluare 

1. Monitorizarea modului de asigurare 

a resurselor financiare şi materiale 

necesare bunei desfăşurări a procesului 

instructiv-educativ 

S D U+M+

F 

directori Grad asigurare     

2. Realizarea unei evaluări periodice a 

modului de asigurare a resurselor 

financiare şi materiale necesare bunei 

desfăşurări a procesului instructiv-

educativ 

S D U+M directori Nr evaluări 

Grad asigurare 
    

3. Monitorizare realizarea planurilor 

remediale de asigurare a resurselor 

financiare şi materiale necesare  

S D U+M director Grad realizare     

 

4. Evaluarea periodică a stadiului 

realizării programelor cu finanţare 

europeană 

S D U+M director Grad realizare     

5. Comunicare 

1. Stabilirea şi dezvoltarea unui sistem 

de comunicare flexibil şi constructiv 

cu toţi factorii capabili să asigure 

întrţinerea optimă a bazei materiale 

S D U director Grad realizare     

2. Sensibilizarea tuturor decidenţilor 

comunităţii faţă de problemele 

materiale şi financiare ale liceului 

S D U director Grad realizare     

3. Comunicarea  permanentă cu 

părinţii pentru stimularea activităţilor 

de autodotare şi sponsorizare 

S D U Directori, 

profesori 

Vol autodotare     
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6. Motivare 

1. Stimularea celor implicaţi pentru 

continuarea eforturilor de asigurare a 

condiţiilor materiale şi financiare 

optime 

S D U+M+

F 

director Grad realizare     

2. Utilizarea exemplelor de bună 

practică ca factor motivant mobilizator 

S D U director Grad realizare     

7. Implicare şi 

participare 

1. Tehnologizarea sălilor de clasă 

(videoproiector, etc.) 

M D U+M+

F 

Director, prof 

diriginţi 

Ing sistem 

Grad realizare     

2. Realizarea unui context ergonomic 

în liceu 

M D U+M+

F 

Director 

prof diriginţi 

 

Grad realizare     

8. Formarea şi 

organizarea grupurilor 

şi echipelor 

1. Asigurarea unui ambient plăcut în 

clase 

M D U+M+

F 

Director 

prof diriginţi 

Grad realizare     

2. Asigurarea cu mobilier adecvat (săli 

de clasă, laboratoare, cantină) 

M D U+M+

F 

Director 

prof diriginţi 

Grad realizare     

3. Asigurarea condiţiilor necesare 

echipelor şi grupurilor de lucru pentru 

desfăşurarea programelor europene 

S D U+M+

F 

Director 

prof implicaţi 

com. proiecte 

Grad realizare proiecte 

europene 
    

9. Negocierea şi 

rezolvarea conflictelor 

1. Asigurarea fondului de salarii S D U+M+

F 

Director 

Administrator 

financiar 

Grad realizare     

2. Asigurarea contextului material 

optim pentru medierea stărilor 

conflictuale 

S D U+M+

F 

Director 

Administrator 

financiar 

Grad realizare     
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6.IV – Dezvoltarea organizaţională, relaţii sistemice şi relaţii comunitare 

 

Funcţia managerială Obiective 

T
er

m
en

e
5

1
 

S
ta

d
iu

 d
e 

re
a

li
za

re
2

 

Resurse
3 Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Evaluare 

2015 2016 2017 201 

1. Proiectare / 

planificare 

1. Proiectarea activităţii  din 

perspectiva asigurării finalităţii 

S D U+F Echipa 

managerială 

Resp catedre 

Timp / nivel realizare 

sarcini 

Rezultate obţinute 

    

2. Adaptarea politicilor naţionale şi 

europene la contextul liceului 

S D U+M+

F 

Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

Com. proiecte 

Nivelul predării, 

cunoaşterii 

Gradul de aplicabilitate a 

cunoştinţelor 

    

3. Proiectarea strategiilor şi 

procedurilor optime pentru asigurarea 

calităţii culturii organizaţionale şi a 

relaţiilor sistemice şi comunitare 

S D U+M+

F 

Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

 

Nivelul realţiilor 

Gradul de aplicabilitate a 

cunoştinţelor, 

 Grad asigurare-cf 

chestionar de satisfacţie 

beneficiari 

    

4.Adaptarea programelor CDŞ la 

nevoile de dezvoltare economică 

S D U 

 

Director, CA 

Comisia CDŞ 

Cadre didactice 

Părinţi 

specialişti 

Nivelul predării 

Rezultate obţinute 
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5. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat 

existente şi stabilirea de noi 

parteneriate 

S D U+M+

F 

Echipa 

managerială 

Întreg 

personalul 

Nr parteneriate 

Aprecieri parteneri 
    

6. Proiectare unor acţiuni specifice de 

eliminare a stereotipurilor  

 

M P U+M Director 

Membri CA 

Cadre didactice 

Prof psiholog 

Lipsa steoretipiilor 

Nr proiecte / acţiuni 
    

7. Proiectarea de activităţi de 

colaborare cu C.J.R.A.E. Iaşi pe 

probleme de asistenţă psihopedagogică 

S D U Director 

Prof psiholog 

Nr. proiecte realizate 

 
    

 

8. Stabilirea unei strategii de 

sensibilizare a posibililor finanţatori şi 

realizarea de proiecte cu finanţare 

europeană 

S D U+F 

 

Directori 

Cadre didactice 

Părinţi 

Rezultate obţinute 

Nr. proiecte 
    

2. Organizare 

1. Dezvoltarea  relaţiilor de real 

parteneriat cu elevii şi părinţii acestora 

 

S D U Directori, 

profesori, elevi, 

părinţi 

Nivelul predării 

Nivelul de cunoştinţe 

Nivelul performanţei 

    

2. Organizarea activităţii pentru 

asigurarea condiţiilor optime pentru 

realizarea de proiecte cu finanţare 

europeană 

S D U+M+F Directori, 

profesori 

implicaţi, elevi, 

părinţi 

Nr proiecte realizate     

3. Dezvoltarea deprinderilor de 

valorificare a tuturor canalelor 

educaţionale 

S D U+M 

 

Resp catedre 

Cadre didactice 

Elevi 

Perioada de timp  

Volumul finanţărilor 

obţinute 

Nivelul predării, Nivelul 

cunoştinţelor, Nivelul 

performanţei 
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4.Dezvoltarea liceului: centru de 

formare: IT, LLL,etc 

 

L D U+M+

F 

Directori, 

personal 

didactic 

Nr proiecte realizate     

3. Conducere 

operaţională 

1. Valorificarea tuturor ofertelor 

instituţiilor de educaţie şi cultură 

(Clubul elevilor, Teatrul Naţional, 

Opera Română, Luceafărul, 

Administraţia taberelor, agenţii de 

turism etc.) 

S D U Directori 

Profesori d 

Nr. activităţi realizate 

 
    

2. Colaborarea cu instituţiile de stat în 

scopul informării şi prevenirii 

infracţionalităţii juvenile şi IT 

S D U+M Director 

Elevi 

Poliţie, ONG 

etc. 

Nr. activităţi realizate 

 
    

3. Monitorizarea activităţii echipelor 

de lucru pentru realizarea de proiecte 

cu finanţare europeană 

S D U+M Directori, 

membri CA 

Nivelul realizărilor 

 
    

4. Control / evaluare 

1 Asigurarea unei activităţi eficiente 

de control periodic 

S D U Directori, 

membri CA 

Nivelul realizărilor     

2. Asigurarea unei evaluări sistemice - 

fundament al dezvoltării instituţionale 

S D U Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

 

Rezultate obţinute 

Aprecieri parteneri 

 

    

 

3. Evaluarea periodică a gradului de 

atingere a obiectivelor de dezvoltare 

stabilite 

S D U Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

 

Rezultate obţinute 

Grad realizare 
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4. Evaluarea periodică a stadiului 

realizării programelor cu finanţare 

europeană 

M P U+M Directori 

Cadre didactice 

implicate 

Comisie 

proiecte 

Nr progr, vol fonduri     

5. Comunicare 

1. Asigurarea unei comunicări 

eficiente atât în interiorul organizaţiei 

cât şi cu mediul extern 

S D U Echipa 

managerială 

 

Grad realizare     

2. Comunicarea permanentă pentru 

dezvoltarea unei legături constructive 

cu Primăria Municipiului Iaşi 

S D U Director 

 administrator 

financiar 

Grad realizare     

3. Comunicarea cu C.C.D. pentru 

asigurarea perfecţionării continue a 

cadrelor didactice 

S D U Director 

Com formare 

continuă 

Grad realizare     

4. Asigurarea fluxului optim de 

informaţii, ca parte a sistemul 

informaţional al I.S.J., M.E.C.T.S. 

S D U Director 

An pr B 

Grigoriu 

Ing sist  

Grad realizare     

6. Motivare 

1. Realizarea de noi parteneriate care 

să permită recompensarea 

performanţelor obţinute 

S D U Director 

 administrator 

financiar 

Val recompense     

2. Utilizarea motivării prin aprecieri 

constructive, evidenţierea exemplelor 

de bună practică dar şi a situaţiilor-

problemă 

S D U Echipa 

managerială 

Nr activităţi     

3. Motivarea prin participarea la 

proiecte internaţionale 

M D U Echipa 

managerială 

Nr persoane 

Nr proiecte 
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7. Implicare şi 

participare 

1. Dezvoltarea unui climat socio-

profesional stimulator pentru 

implicarea şi participarea la întreaga 

viaţă a şcolii 

S D U Echipa 

managerială 

Nr activităţi     

2. Extinderea legăturilor existente cu 

unităţi de învăţământ din ţară şi din 

alte ţări:  

Licee şi colegii, Colegiul financiar 

bancar „Al. Diordiţă”din Chişinău, etc 

S D U Echipa 

managerială 

Comisia 

proiecte 

Nr activităţi     

8. Formarea şi 

organizarea grupurilor 

şi echipelor 

1. Stabilirea grupurilor de lucru în 

conformitate cu principiul 

compatibilităţii 

S D U Echipa 

managerială 

Nr. elevi/prof. implicaţi     

2. Extinderea colaborării cu alte 

grupuri implicate în realizarea 

educaţiei complete 

S D U Directori 

Profesori, 

diriginţi, părinţi 

Nr. activităţi realizate 

 
    

3. Organizarea şi dezvoltarea 

grupurilor de lucru implicate în 

realizarea de acţiuni de voluntariat în 

interesul comunităţii 

S D U Cadre didactice 

Reprezentanţi 

parteneri 

Com voluntariat 

Nr. activităţi realizate 

 
    

4. Realizarea echipelor şi grupurilor de 

lucru eficiente pentru desfăşurarea 

programelor europene 

S D U Director 

Com. proiecte 

Prof implicaţi 

Grad realizare proiecte     

9. Negocierea şi 

rezolvarea conflictelor 

1. Dezvoltarea unui context de lucru 

flexibil 

S D U Echipa 

managerială 

Grad realizare     

2. Stabilirea echipei de mediere optime 

fiecărei situaţii conflictuale 

S D U Director Nr contestaţii echipă     
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3. Asigurarea unei activităţi de 

mediere eficiente 

S D U Director 

Comisia 

disciplină 

Nr contestaţii 

Nr conflicte aplanate 
    

 

 

7. Plan operaţional an şcolar 2014-2015 

 

7.I CURRICULUM 

Obiective Măsuri/Activităţi Termen Responsabilitati Parteneri Indicatori de 

performanţă 

Resursa  

financiară  

Evalua

re 

 

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

1.Asigurarea şi 

evaluarea calităţii 

serviciilor 

educaţionale, oferite 

prin CEAC 

 

Evaluarea calităţii 

activităţii desfăşurate, 

întocmirea RAEI 

sept-oct directorii, membri CA, 

membri CEAC, prof resp 

catedre, toţi profesorii  

 calitatea RAEI 100  

Analiza RAEI 6.11.2014 Directorii, comisia 

CEAC - resp prof D 

Juverdeanu 

 Rezultate final 

sem-procent 

promovabilitat

e 

100  

Realizarea planului 

remedial aferent RAEI. 

Managementul 

activităţilor de evaluare 

 

6.11.2014 directorii, prof resp 

catedre, toţi profesorii  

 

 Grad realizare, 

cf asist ore 
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Realizarea activităţilor 

specifice de lucru pe 

platforma ARACIP 

conform 

grafic 

ARACIP 

Directorii, comisia 

CEAC - resp prof D 

Juverdeanu 

 grad 

respectare a 

termenelor 

200  

2. Creşterea calităţii 

educaţiei 
eficientizarea actului 

didactic 

permanent directorii, resp catedre, toate 

cadrele didactice 

 Grad creştere 

rezultate sem I 

500  

pregătirea şi realizarea 

orelor pentru a asigura 

formarea competenţelor, 

la standarde maxime de 

performanţă de către 

elevi 

permanent directorii, resp catedre, toate 

cadrele didactice 

 Grad creştere 

rezultate sem I 

500  

realizarea de activităţi 

de învăţare aplicative, 

trans şi inter–

disciplinare 

 directorii, resp catedre, toate 

cadrele didactice 

 

 Nr activităţi ≥4 100  

realizarea unui schimb 

de bune practici între 

membrii catedrelor, 

prin predare în echipă 

permanent directorii, resp catedre, toate 

cadrele didactice 

 

 Nr activităţi ≥10 20  
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şi participarea tuturor 

la lecţii demonstrative 

susţinute de colegi 

Realizarea unor  

ateliere de lucru pe 

tema adaptării 

activităţilor de predare 

– învăţare la nevoile 

educaţionale ale 

elevilor 

Oct-dec directorii, resp catedre  Nr ateliere de 
lucru≥8 

20  

 Prezentarea unor 

exemple de bune 

practici pentru fiecare 

disciplină; realizarea 

unui material 

multimedia pentru 

diseminarea 

exemplelor de bună 

nov-ian directorii, resp catedre, toate 

cadrele didactice 

 

 Nr activităţi ≥8 -  
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practică 

Dezvoltarea unor 

competenţe prin 

activităţi de tip 

nonformal (cercuri). 

bilunar directorii, resp catedre, toate 

cadrele didactice 

 

 Nr cercuri≥3 200  

Monitorizarea 

absenţelor (în special la 

elevii claselor XII) 

zilnic directorii, membrii CA, prof 

diriginţi 

 

 Nr rapoarte/nr 

zile 

50  

Consiliu Profesoral cu 

temă: „Managementul 

activităţilorde 

evaluare” 

6.11.2014 directorii, resp catedre  Respectare dată -  

3.Monitorizarea 

procesului de predare – 

învăţare - evaluare din 

monitorizareamodului 

de optimizare a 

strategiilor de predare-

permanent directorii, resp catedre, membrii 

CA 

 

 - -  
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perspectiva dezvoltării  

competenţelor cheie şi 

a centrării activităţilor 

pe elevi şi pe cerinţele 

lor educaţionale 

 

evaluare 

Realizarea unui 

parteneriat real elev-

profesor în procesul de 

predare-învăţare 

 

zilnic directori, prof resp catedre, toţi 

profesorii 

 Grad realizare, 

cf asist ore 

-  

Realizarea unui schimb 

de bune practici între 

membrii catedrelor, prin 

predare în echipă şi 

participarea tuturor la 

lecţii demonstrative 

susţinute de colegi 

Cctombrie 

2014 – mai 

2015, cf plan 

catedre 

directorii, prof resp 

catedre, toţi profesorii 

 % act realizate -   

Realizarea de activităţi 

de învăţare centrate pe 

competenţe cheie prin 

proiecte şi dezvoltarea 

abilităţilor de lucru în 

echipă 

permanent directori, prof resp catedre, toţi 

profesorii 

 Grad realizare, 

cf asist ore, 

prezentare 

proiecte 

100  
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 Invitarea profesorilor 

ce întâmpină deficienţe 

în activitate la discuţii 

cu conducerea liceului  

Când este 

cazul 
directorii, membii CA 

 

 Nr  discuţii -  

4Aplicarea sistemului 

de evaluare naţională 

periodică a elevilor, în 

scopul îmbunătăţirii 

rezultatelor şcolare  

 

 

Aplicarea testelor de 

evidenţiere a progresului 

 

Aplicare teste iniţiale 

Aplicare teste 

finale 

15 - 26.09 Director adj, prof resp catedre, toţi 

profesorii 

 Grad realizare,cf 

rapoarte catedre 

500  

decembrie 

2014– 

ianuarie 

2015 

mai – iunie 

2015 

Director adj, prof resp 

catedre, toţi profesorii 

 Grad realizare,cf 

rapoarte catedre 

500  

Realizarea şi aplicarea 

planurilor de remediere a 

deficienţelor evidenţiate 

de teste  

cf 

planificări

i 

directorul adjunct prof dr 

AMRomanescu, resp 

catedre, toate cadrele 

didactice 

 Grad realizare,cf 

rapoarte catedre 

1000  

Asigurarea 

ritmicităţii 

notării: 

3.11.2014 

19.12. 2014 

 

 

 

directorii, membri 

comisia “Ritmicitatea 

notării”,- resp prof I 

Maftei, prof resp catedre, 

toţi profesorii 

 Grad realizare,cf 

rapoarte comisia 

„Ritmicitatea 

notării” 

20  
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Sem. I 

3.11.2014 : nr.note= ½ 

din nr  ore /săptămână 

(minim 1 notă) 

19.12. 2014: nr.note= nr 

săptămânal ore (minim 2 

note) 

Sem. II 

27.03.2015 nr.note= ½ 

din nr  ore /săptămână 

(minim 1 notă) 

19.12. 2014: nr.note= nr 

săptămânal ore (minim 2 

note) 

22.05.2015 nr.note= nr 

săptămânal ore (minim 2 

note) 

cl. a XII-a – 8.05.2015  

 

27.03.2015 

 

 

 

22.05.2015 

cl. a XII-a 

– 

8.05.2015 

Asigurarea evaluării 

eficiente prin planificarea 

tezelor: 

Sem. I 

Lb română  24 - 

28.11.2014 

Stiinte  2 - 4.12.2014 

Matematica 6 - 9.12.2014 

Informatica  

10 – 12.12.2014 

I:24.11-

12.12.201

4 

II:4.05.– 

21.05.201

5 

 

 

 

directorii, prof resp 

catedre, prof diriginţi, 

toţi profesorii implicaţi 

 

Asoc LIIS -

asigurare 

fonduri 

consumab 

Grad realizare 200  
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Istorie, geografie  

11 - 12.12.2014 

Sem. II 

Lb. română 6-8.05.2015 

Ştiinţe 4-5.05.2015 

Matematică  

11-13.05.2015 

Informatică  

14-21.05.2015 

Istorie, geografie  

14-21.05.2015 

 

 

6-

8.05.2015 

4-

5.05.2015 
11-

13.05.2015 

14-

21.05.2015 

--//-- 

5Gestionarea în 

condiţii optime a 

examenelor naţionale 

(clasele a VIII-a şi a 

XII-a) 

 

Pregătire suplimentară 

pentru examenele 

naţionale 

Cf grafic 

pregătire  
directorii, resp catedre, toate 

cadrele didactice 

 

 %elevi 

participanţi 

200  

Simularea 

examenului de 

bacalaureat 

3 – 5.12.2014, 

ora 11.00 

2, 4, 6 martie 

2015 

directorii, prof resp 

catedre, toţi profesorii 

implicaţi 

 

 % elevi 

participanţi 

80  

Simularea 

examenului de 

evaluare 

8 şi 10. 

12.2014, ora 

11.00 

23 şi 24 

februarie 2015 

--//--  % elevi 

participanţi 

50  
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naţională 

Simularea examenului 

clasei a VI a:  

limbă şi comunicare, 

matematică şi științe 

18-19.11 

 

23.03.2015 

25.03.2015 

--//-- 

 

 % elevi 

participanţi 

50  

Pregătirea 

pentru 

examenele 

naţionale 

Periodic, cf. 

grafic de 

prgătire  

directorii, prof resp 

catedre implicate, prof 

implicaţi 

 Grad realizare,cf 

rapoarte catedre 

100  

6.Optimizarea calităţii 

managementului 

educaţional 

 

Monitorizarea modului 

de desfăşurare a orelor 

 

zilnic directorii, resp catedre, prof-

membrii CA 

 

 Grad realizare, 

cf asist ore 

Grad realizare 

conform fişelor 

de evaluare 

pentru concursul  

„Cea mai 

frumoasă clasă” 

50  

Monitorizarea modului 

de desfăşurare a 

activităţii educative 

lunar directorii, prof. coordonator 

proiecte şi programe educative 

prof C.M. Paşcan 

 Grad realizare 

conform grafic 

activităţi 

20  
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Optimizarea modului de 

relaţionare profesor-elev-

părinte 

 

permanent directorii, prof resp 

comisie Consiliere - prof 

L Antoci, prof diriginţi, 

prof consilier şcolar 

 Grad realizare, 

cf asist ore, 

prezentare 

proiecte 

-  

Monitorizarea activităţii 

tuturor departamentelor 

administrative 

săptămânal directorii, responsabilii 

de departamente 

 Analiza CA - cf 

tematica CA 

-  

7Asigurarea calităţii 

serviciilor de asistenţă 

psihopedagogică 

 

Asigurarea condiţiilor 

optime asigurării 

accesului la serviciile 

educaţionale 

permanent director adj prof AM Romanescu, 

prof consilier şcolar, prof diriginţi 

 

CJRAE Grad realizare 

conform grafic 

activităţi 

-  

IIAsigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 

Asigurarea accesului 

tuturor elevilor la 

educaţie, eliminarea 

oricăror forme de 

discriminare şi 

segregare 

 

Asigurarea 

accesului la 

serviciile 

educaţionale 

zilnic directorii, toate cadrele didactice, 

pedagogul, comisia  „Cămin - 

Cantină” - resp. prof. dr E Marian 

 

 Grad realizare 1000  

eliminarea oricăror forme 

de discriminare şi 

permanent directorii, prof dirig, întreg 

personalul 

 Grad realizare, 

0 sesizări 

-  
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segregare 

Promovarea şi 

eficientizarea 

serviciilor 

educaţionale 

pentru copiii 

cu cerinţe 

educaţionale 

speciale 

Asigurarea 

condiţiilor 

necesare 

integrării elevilor 

cu cerinţe 

educaţionale 

speciale în 

cultura 

organizaţională a 

liceului 

permanent directorii, prof. Vîlcu, prof dirig, 

întreg personalul 

 Grad realizare -  

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie  

Încurajarea şi 

susţinerea excelenţei în 

educaţie, a 

performanţelor elevilor 

cu aptitudini înalte, 

Participarea 

elevilor apţi de 

performanţă la 

activităţile CEX 

săptămânal directori, prof resp catedre, toţi 

profesorii 

 Grad 

participare 

-  

Asigurarea pregătirii de 

excelenţă pentru elevii 

capabili de performanţă 

Cf grafic 

pregătire  

Directorii, prof resp catedre, toţi 

profesorii 

 Grad 

realizare 

2000  
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prin organizarea 

olimpiadelor, 

concursurilor şi 

valorizarea rezultatelor 

deosebite obţinute  

 

 

 

Susţinerea pregătirii 

pentru performanţă, prin 

concursurile de tradiţie ale 

liceului: 

1.Concursul 

interjudeţean„Religia în 

dimensiune virtuală”- -

ediţia IX -10.10.2014 

2.Concursul judeţean 

interdisciplinar „Urmaşii 

lui Moisil”, clasele V – 

VIII, ediţia a X-a, 24-

25.01.2015 

3. Concursul judeţean 

interdisciplinar „Urmaşii 

lui Moisil”, clasa a IV – a, 

ediţia a X-a, 4-5.04.2015 

Cf. grafic 

concursuri 

directorii, resp catedre, membrii 

asociaţiei părinţi-profesori„LIIS” 

 

Asociaţa 

părinţi-

profesori„LI

IS” 

Asociaţia 

„ABSOLVE

NTUL LI” 

Grad 

realizare 

1000  
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4.Concursul naţional de 

informatică „Urmaşii lui 

Moisil”, clasele IX – XII, 

ediţia a XV-a, 20 – 22 

martie 2015 

5.Concursul naţional 

„Literatura română în 

dimensiune virtuală”-

ediţia a VIII-a, mai 2015 

6.Concursul interjudeţean 

„INFOCHIM”, ediţia a X-

a, 25 aprilie 2015 

7.Concursul „Din viaţa şi 

activitatea lui Grigore 

Moisil”-ediţia XII, 23 

ianuarie 2015 

8.Concursul intern 

„MOISIL++”, ediţia IX 

(olimpicii liceeni 
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organizează acest concurs 

pentru elevii de 

gimnaziu), decembrie 

2014 

Asigurarea suportului 

necesar participării 

elevilor liceului la 

concursuri  

Cf. grafic 

concursuri 

directorii, resp catedre, membririi 

asociaţiei părinţi-profesori„LIIS” 

 

Asociaţa 

părinţi-

profesori„LI

IS” 

Grad 

realizare 

1000  

a.Promovarea şi 

celebrarea performanţelor 

obţinute: 

„Ziua olimpicilor”- seară 

dedicată olimpicilor 

liceului: premierea 

elevilor, momente 

speciale 

 

11.12.2014 

ora 18.00 

directorii, resp catedre, toate 

cadrele didactice, M Ţibu, membrii 

asociaţiei părinţi-profesori„LIIS” 

 

Asociaţa 

părinţi-

profesori„LI

IS” 

Colegiul de 

Artă “Octav 

Băncilă“ 

Iaşi 

Grad 

realizare 

8000  

b.Prezentarea rezultatelor 

elevilor: careu, site liceu, 

În maxim o 

săptămână 

de la 

obţinerea 

directorii, resp catedre, toate 

cadrele didactice implicate 

 Nr activităţi 

>= 4 

  



 
   

     
  

69 

 

LICEUL  TEORETIC DE  INFORMATICĂ  „GRIGORE  MOISIL“  

IAȘI  

Planul de dezvoltare instituţională  

2015-2018 
 

revista liceului„Joc 

secund” 

rezultatelor 

IV. Implementarea descentralizării şi dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ 

Dezvoltării 

parteneriatelor active 

cu autorităţile şi 

comunitatea locală 

Dezvoltare parteneriate de 

tradiţie 

Conform 

grafic 

specific 

Directorii, coordonator programe şi 

proiecte educaţionale, prof M 

Paşcan, prof diriginţi 

P.M.Iaşi, 

Poliţia, ISU  

Iaşi, „Salvaţi 

copiii”, 

Mitropolia 

Moldovei şi 

Bucovinei, 

Complexul 

Muzeal 

„Moldova” 

Univ„Al. I. 

Cuza” Iaşi, 

”CONTINE

NTAL” 

Corelaţia 

dintre nr. de 

parteneriate 

şi nr. de 

programe/ 

proiecte 

derulate 

50  

Aplicarea legislaţiei cu 

privire la 

implementarea 

descentralizării 

Aplicarea tuturor 

hotărârilor legislative, a 

documentelor MEN, ISJ 

permanent Directorii, membrii CA, 

responsabilii de departamente 

 

 Grad 

realizare 

500  

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ  
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Evaluarea şi 

consilierea cadrelor 

didactice prin asistenţe 

la ore 

Realizarea 

planului 

semestrial de 

asistenţă la ore 

 

Conform 

grafic 

asistenţe 

ore 

directori, prof responsabili catedră  Grad 

realizare 

50  

Sprijinirea cadrelor 

debutante în procesul 

formării continue 

 

Realizarea şi 

implementarea 

unui program de 

mentorat pentru 

profesorii 

debutanţi 

permanent directorii, prof. responsabili 

catedre: chimie-biologie, lb. străine 

şi responsabilul comisiei mentorat 

prof. M Ţibu 

 

 Grad 

realizare 

40  

Creşterea calităţii 

procesului de formare 

continuă prin 

activităţile metodico – 

ştiinţifice desfăşurate la 

nivel local/ naţional 

 

Organizarea de activităţi 

metodice la nivelul 

catedrelor 

 

Conform 

planului de 

activitate al 

catedrei 

Profesori responsabili catedre  Nr activ>=4 50  

Pregătirea organizării  

simpozionului-conferinţei 

naţională 

INFOCALITATE 

ianuarie – 

martie 

2015 

directorii, prof catedra informatică- 

resp S Grecu 

 

 Grad 

realiyare 

20  
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Participarea cadrelor 

didactice la activităţile 

metodico – ştiinţifice 

desfăşurate la nivel local/ 

naţional 

Conform 

grafic 

specific 

membrii comisiei “Perfecţionare şi 

formare continuă” - resp Prof. V 

Vîlcu 

 

 Nr. de 

activităţi la 

care s-a 

participat > 

nr. profesori 

-  

Consolidarea 

parteneriatului între 

învăţământul superior 

şi cel preuniversitar în 

formarea iniţială şi 

continuă pentru cariera 

didactică  

Coordonarea practicii 

pedagogice a studenţilor 

şi participarea la 

programe universitare de 

formare 

octombrie 

2014 - mai 

2015 

prof metodişti, prof resp catedre UAIC Iaşi Nr. de prof. 

metodisti si 

mentori 

40  

Colaborarea cu C.C.D. 

pentru asigurarea 

formării continue, în 

acord cu nevoile 

profesionale ale 

Participarea 

profesorilor la 

programe de 

formare adecvate 

nevoilor  

permanent membrii comisiei “Perfecţionare şi 

formare continuă” - resp Prof. V 

Vîlcu 

C.C.D. Iaşi Nr. de 

profesori 

participanţi 

la programe 

-  
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cadrelor didactice  

Susţinerea cercetării 

ştiinţifice, didactico-

pedagogice şi de 

specialitate, a 

colaborării cu mediul 

academic universitar... 

Participarea la 

studii de 

cercetare 

Conform 

solicitărilor 

Dir. adj. prof dr A M Romanescu, 

prof resp catedre 

 

UAIC Iaşi 

ISE 

Grad 

realizare 

-  

VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 

Armonizarea 

intereselor legate de 

dezvoltarea personală 

a individului cu cele 

ale comunităţii 

imediate, locale şi 

regionale şi cu 

solicitările societăţii 

actuale 

Realizarea de proiecte de 

dezvoltare personală - 

DAL 

 

lunar dir adj. prof dr A M 

Romanescu,prof psihopedagog, 

prof. coord. DAL - prof. Gabriella 

Losonczy 

 

 Grad 

realizare 

50  

Realizarea de activităţi 

complexe de orientare în 

carieră: determinare 

abilităţi, activităţi de tip 

„JOB SHADOW” 

Conform 

grafic 

orientare în 

carieră 

dir aj. prof dr A M Romanescu,prof 

psihopedagog 

Companii IT 

din Iaşi 

Instituţii  

Primăria 

Mun. Iaşi 

Mass media 

Grad 

realizare 

Nr. elevi 

participanţi 

Nr. 

companii/ 

instituţii 

partenere 

100  
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Crearea unor 

oportunităţi pentru 

educaţia complexă, 

permanentă, în spiritul 

competenţelor cheie, al 

dezvoltării civismului, 

voluntariatului, 

muticulturalismului, 

într-o societate 

complexă, dinamică  

 

Realizarea de activităţi 

pentru educarea 

complexă 

lunar Prof diriginţi 

 

 Grad 

realizare 

150  

Realizarea de activităţi 

de voluntariat 

lunar Comisia de implementare a 

strategiei naţionale „Acţiunea 

comunitară”-resp. prof dr V Ţuţui, 

Prof diriginţi 

 Nr. activităţi 

de 

voluntariat 

300  

Promovarea 

muticulturalismului 

ianuarie Prof M Ştirbu, prof. A C Sîrbu, 

prof. Simionescu, prof diriginţi 

 Grad 

realizare 

100  

Colaborarea cu 

O.N.G. uri, cu alte 

instituții partenere,  

cu mediul cultural 

ieşean 

Dezvoltarea de 

parteneriate în comunitate 

în vederea furnizării unei 

educaţii non-formale şi 

informale 

Conform 

grafic 

special 

directorii, prof. coordonator 

proiecte şi programe educative 

prof. M. Paşcan 

 

Palatul 

Copiilor Iaşi 

Complexul 

Muzeal 

Moldova 

Teatrul 

Naţional “V. 

Alecsandri” 

Iaşi 

Grad 

realizare 

200  

VIISusţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 
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Crearea de 

oportunităţi pentru 

dezvoltarea rolului de 

partener educativ al 

părinţilor 

Lectorate cu părinţii pe 

teme de comunicare 

eficientă părinţi – elevi – 

profesori, motivarea 

elevilor pentru realizarea 

performanţelor şcolare 

 

semestrial Dir adj prof dr A M Romanescu, 

prof. coordonator proiecte şi 

programe educative prof C M 

Paşcan, prof diriginţi 

 

 
Grad 

realizare 
-  

 Organizarea de activităţi 

în parteneriat elevi - 

părinţi - profesori: 

înfrăţirea cu clase din 

mediul rural 

ianuarie Dir adj prof dr AMRomanescu, 

prof. coordonator proiecte şi 

programe educative prof CM 

Paşcan, prof diriginţi 

 
Grad 

realizare 
100  

Formarea şi 

dezvoltarea atitudinii 

de responsabilizare 

socio-culturală 

pozitivă a tuturor 

actorilor educaţionali 

faţă de educaţia 

Organizarea de întâlniri 

pe tema educaţiei 

permanente 

 

ianuarie Dir adj prof dr A M Romanescu, 

prof diriginţi 

 

 
Grad 

realizare 
50  

Iniţierea unor seminarii 

pentru părinţi - „Şcoala 

părinţilor” 

 

ianuarie Dir adj prof dr A M Romanescu, 

prof psihopedagog 

 

 
Grad 

realizare 
20  
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permanentă, 

personală şi 

profesională 

(implicarea 

comunităţii locale) 

 

Accentuarea rolului 

activ al şcolii ca centru 

de informare în 

domeniul educaţiei şi 

de formare a adulţilor 

Organizarea de cursuri 

CISCO  
Conform 

program 

cursuri 

ing sistem C Butnariu 
 Nr. 

absolvenţi 

cursuri 

CISCO 

-  

Monitorizarea inserţiei 

absolvenţilor 

 

Situaţia inserţiei 

absolvenţilor 
1.10.2014 prof diriginţi promoţia 2014: D 

Juverdeanu, I Maftei, B Olariu, V 

Vîlcu, A Pavliuc 

 Grad 

realizare 
-  

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european 

Corelarea demersurilor 

cu politicile M.E.N., în 

vederea 

compatibilizării 

Diseminarea proiectului 

LLP-

LdV/PLM/2013/RO/104 – 

strategii de mentorat, 

informaţii despre sistemul 

britanic de învăţământ  

noiembrie 

2014 

dir adj prof dr A M Romanescu, 

prof participaţi proiect 

 

 Grad 

realizare 

50  
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învăţământului 

românesc, cu 

particularităţile sale, cu 

învățământul european  

 

Crearea de oportunităţi 

pentru dezvoltarea şi 

implementarea unor 

proiecte educaţionale 

complexe şi diverse la 

nivelul unităţilor 

şcolare  

 

Crearea condiţiilor 

optime de aplicare a 

formularelor de 

candidatură pentru 

finanţare europeană prin 

programul Erasmus + şi 

alte tipuri de programe 

 

ianuarie directorii, respons. comisie proiecte 

europene 

 Elaborarea 

formularelor 

de 

candidatură 

100  

Implementarea proiectului 

„ECOŞCOALĂ” 

 

permanent directorii, prof Vîlcu, prof diriginţi, 

pedagog instit M Maftei 

 

 Grad 

realizare 

100  

Iniţierea, dezvoltarea şi 

susţinerea proiectelor 

europene, în contextul 

modificărilor operate 

prin Programul 

Organizarea de ateliere de 

lucru pentru iniţierea 

cadrelor didactice în 

aplicarea pentru proiecte 

europene 

Decembrie 

- ianuarie 

Prof membri comisie proiecte 

europene şi globale - resp prof 

C.Fulop 

 

 Grad 

realizare 

20  
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Erasmus+  

Iniţierea şi dezvoltarea 

unor noi programe 

finanţate prin F.S.E., 

atât în vederea creşterii 

calităţii activităţilor 

didactice şi educative, 

cât şi pentru formarea 

cadrelor didactice 

pentru a face faţă 

provocărilor unui 

învăţământ modern şi 

dinamic şi exigenţelor 

educaţionale ale 

societăţii cunoaşterii 

Realizarea tuturor 

demersurilor necesare 

derulării proiectului POR   

NE/80/3/3.4/1365/16.04.2

014-construcţia extinderii 

liceului cu un corp de 

laboratoare şi săli de clasă 

 

cf grafic 

lucrări 

contract 

director prof C Losonczy, contabil 

şef - ec C Vrînceanu 

 

 Grad 

realizare 

100  

IX. Afirmarea liceului în cadrul comunităţii 
 

Promovarea imaginii 

liceului  

Promovarea imaginii 

liceului  

În comunitatea şcolară, prin 

permanent directorii,  prof responsabili 

catedră, toţi profesorii 

 Gr realizare 100  
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rezultatle obţinute 

 

 

7.II MANAGEMENT 

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

Obiective Măsuri/Activităţi Termen Responsabilitati Parteneri Indicatori de 

performanţă 

Resursa  

financiară 

Evaluare 

 

Asigurarea şi evaluarea 

calităţii serviciilor 

educaţionale, oferite 

prin Comisia de 

Evaluare și Asigurare 

Asigurarea condiţiilor 

necesare realizării unui act 

didactic de nivel calitativ 

maxim 

permanent directori,membri CA, comisia 

CEAC 

 Grad realizare 1000  

Eficientizarea actului 

didactic 

permanent Directorii, resp catedre, toţi 

angajaţii 
 Grad realizare 1000  

Asigurarea 

condiţiilor 

necesare 

evaluării calităţii  

activităţii 

desfăşurate, 

întocmirea RAEI 

Sept-oct Directorii, comisia 

CEAC-resp prof D 

Juverdeanu 

 Grad realizare 100  
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Actualizarea 

procedurilor 

operaţionale, în 

conformitate cu 

legislaţia 

secundară şi 

modificările 

apărute  

decembrie Directorii, comisia 

CEAC-resp prof D 

Juverdeanu, prof C 

Timofte 

 % proceduri 

actualizate 

200  

Creşterea calităţii 

educaţiei 

 

 

Optimizare fluxului 

informaţional, 

asigurarea unei circulaţii 

eficiente a informaţiilor 

permanent directorii, resp catedre, 

coordonatoriide departamente 

 

 Grad realizare 500  

Organizarea 

consiliului 

profesoral cu  

temă:„Managem

entul 

activităţilor de 

evaluare” 

şiprezentare 

RAEI 

Organizarea 

consiliului 

6.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2015 

directori,membri comisie CEAC-

responsabil prof D Juverdeanu 
 Grad realizare 200  



 
   

     
  

80 

 

LICEUL  TEORETIC DE  INFORMATICĂ  „GRIGORE  MOISIL“  

IAȘI  

Planul de dezvoltare instituţională  

2015-2018 
 

profesoral cu 

tema:  

“Strategii de 

optimizare a actului 

didactic” 

 

Realizarea raportului de 

analiză a  ritmicităţii 

notării 

3.11.2014 

19.12.2014 

22.05.2015 

8.05.2015 

(cl. a XII-

a) 

directorii, membri comisia 

“Ritmicitatea notării”,-resp prof I 

Maftei 

 Respectare 

termen 

50  

Organizarea şi 

desfăşurarea unor 

workshop-uri în şcoală pe 

tema adaptării activităţilor 

de predare – învăţare la 

nevoile educaţionale ale 

elevilor 

noiembrie 

2014 

Director adjunct, prof  resp catedre  Respectare 

termen 

50  

 Monitorizarea realizării 

indicatorilor de calitate 

în întreaga activitate 

permanent directorii, resp catedre, 

coordonatorii de departamente 
 Grad  

realizare, cf  

fişe asistenţă 

1000  

Monitorizarea 

procesului de predare 

învăţare din perspectiva 

centrării activităţilor pe 

Asigurarea condiţiilor şi 

monitorizarea modului de 

realizare a unui act 

didactic centrat pe elev 

zilnic directori, prof resp catedre, toţi 

profesorii 
 Grad  

realizare, cf  

fişe asistenţă 

1000  
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elevi Asigurarea condiţiilor şi 

monitorizarea modului de 

realizare a unui parteneriat 

real elev-profesor în 

procesul de predare-

învăţare 

zilnic directori, prof resp catedre, toţi 

profesorii 
 Grad  

realizare, cf  

fişe asistenţă 

-  

Asigurarea condiţiilor şi 

monitorizarea modului de 

realizare a de activităţi de 

învăţare prin proiecte şi 

dezvoltarea abilităţilor de 

lucru în echipă 

lunar directori, prof resp catedre, toţi 

profesorii 

 Grad  

realizare, cf  

fişe asistenţă 

200  

Aplicarea 

sistemului de 

evaluare a 

elevilor din 

perspectiva 

formării 

competenţelor 

cheie  

Monitorizarea modului de 

asigurare a unei evaluări 

eficiente  

Zilnic directori, prof resp catedre,   % asistenţe, cf  

fişe asistenţă 

-  

Planificarea şi 

monitorzarea simulărilor 

examenelor naţionale 

Cf grafic 

simulări 

  Grad  realizare 200  

Planificarea evaluărlor 

semestriale 

Sem. I 

24 - 28.11 

Lb Română 

2 - 4.12 

Matematică 

10 - 12.12 

Informatică

Istorie, 

Geografie 

5 – 9.12 

Ştiinţe 

directorii, prof resp catedre 

implicate, toţi profesorii 
 Grad  realizare 100  
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Sem. II 

Lb. română 

6-

8.05.2015 

Ştiinţe 4-

5.05.2015 

Matematică 

11-

13.05.2015 

Informatică 

14-

21.05.2015 

Istorie, 

geografie 

14-

21.05.2015 

 

Monitorizarea 

modului de 

asigurare a 

ritmicităţii 

notării 

periodic directorii, membri 

comisia “Ritmicitatea 

notării”,-resp prof I 

Maftei, prof resp catedre, 

toţi profesorii 

 Grad  realizare -  

Gestionarea în 

condiţii 

optime a 

Organizarea 

activităţii pentru 

Periodic, 

cf. grafic 

de prgătire  

directorii, serviciul 

contabilitate, secretariat, 

administrative, prof 

 Grad  realizare 200  



 
   

     
  

83 

 

LICEUL  TEORETIC DE  INFORMATICĂ  „GRIGORE  MOISIL“  

IAȘI  

Planul de dezvoltare instituţională  

2015-2018 
 

examenelor 

naţionale 
asigurarea 

condiţiilor 

optime necesare 

desfăşurării 

examenelor  

naţionale 

implicaţi 

Optmizarea activităţii 

tuturor departamentelor 

în conformitate cu 

legislaţia specifică: 

 Monitorizarea activităţii 

tuturor departamentelor 

 

zilnic directorii, profesori membri CA  Grad  realizare -  

 Analiza activităţii 

departamentelor în 

Consiliul de 

administraţie; 

 Stabilirea planurilor 

remediale 

conform 

planificării 

CA 

dir prof C. Losonczy - preşedinte 

CA 

 Grad  realizare 100  

Optimizarea calităţii 

managementului 

Optimizarea procedurilor 

operative 

decembrie directori, prof resp 

catedre, prof. diriginţi, 

toţi profesorii, resp 

compartimente 

 Grad  realizare 50  
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şcolar 

 

Optimizarea fluxului 

informaţional 

permanent directori, prof resp 

catedre, prof. 

diriginţi,toţi angajaţii 

 Grad  realizare 500  

Asigurarea condiţiilor 

optime de desfăşurare a 

controlului managerial 

intern 

Periodic, cf 

program 

control 

managerial 

directori, membrii CA, 

pers implicate în 

controlul managerial 

 Grad  realizare 20  

Monitorizarea modului de 

desfăşurare a orelor: 

 Asistenţe la oră 

 -//- secvenţă oră 

 

 

 

Cf grafic 

asistenţe+ 

zilnic-CA 

 

directorii, resp catedre,  

prof-membri CA(cf grafic concurs 

„Cea mai frumoasă clasă”) 

 Nr ore asist= 

nr prof 

Nr fişe 

evaluare CA= 

nr zile cu ore 

50  

Asigurarea condiţiilor 

optime de realizare a 

unui management 

performant al clasei 

permanent directori, prof resp 

catedre, prof. diriginţi, 
 Grad  realizare 200  

Monitorizarea modului de 

desfăşurare a activităţii 

educative 

cf grafic 

activităţi 

educative 

directorii, prof. coordonator 

proiecte şi programe educative 

prof CM Paşcan 

Conform 

specific 

activ+partene

riate 

încheiate 
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Asigurarea condiţiilor 

optime de desfăşurare a 

activităţilor în cadrul 

comisiei Consiliere 

Permanent 

 

ore 

deschise  

directori, prof resp comisia 

Consiliere-LAntoci, prof. 

Diriginţi 

prof resp comisia 

Consiliere, prof. Diriginţi 

 Grad  realizare 60  

Monitorizarea frecvenţei 

elevilor la activităţile 

Consiliului Elevilor, 

realizarea feed-back-ului 

după fiecare activitate 

realizată. 

cf grafic 

activităţi 

Consiliul 

Elevilor 

Dir adj+prof. coordonator 

proiecte şi programe educative 

prof CM Paşcan 

 Grad realizare -  

Optimizarea 

managementului resursei 

umane: 

 Asigurarea unui 

management 

deschis,dinamic, 

tansparent 

 Implicarea 

profesorilor diriginţi 

care au elevi căminişti 

în activitatea de  

monitorizare a lor, 

prin discuţii 

săptămânale cu 

pedagogul şi prof. E. 

Marian şi prin 

efectuarea de vizite în 

 

 

zilnic 

 

directorii, membrii CA,secretar şef 

jr G Croitoriu (responsabil afişarea 

informaţiilor în urma şedinţelor 

CA)  

  

Grad realizare 

 

100 

 

 

 

Permanent 

periodic  

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

directorii, prof diriginţi, pedagog 

instit. MMaftei, prof E Marian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr act 

realizate≥ nr 

elevi căminişti 

 

 

 

 

 

Reducerea nr 

elevi care nu 

poată ţinuta 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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camerele elevilor 

(consemnate în 

Registrul căminului). 

 Intensificarea 

activităţii profesorului 

diriginte şi implicarea 

tuturor profesorilor în 

asigurarea respectării 

de către elevi 

aprevederilor ROI-

referitor la uniforma 

liceului, 

 Optimizarea 

comunicării profesor 

diriginte-departament 

financiar: aducerea la 

cunostinta a tuturor 

modificarilor referitor 

la dotarea salilor de 

curs 

 Susţinerea şi 

aprecierea efortului 

depus de fiecare 

membru al comunităţii 

şcolare 

 

 

 

 

periodic 

+analiza 

CA 

 

 

 

 

 

 

permanent

+analiză 

periodică 

în CA 

 

 

 

 

 

--//-- 

 

 

 

directorii, responsabilul catedrei 

consiliere prof LAntoci,toţi 

profesorii 

 

 

 

 

directorii, responsabilul catedrei 

consiliere prof L.Antoci, profesori 

membri CA 

 

 

 

directorii, profesori membri CA, 

responsabilii departamente 

 

 

Comitetele 

de părinţi pe 

clasă 

liceului (cf. 

rapoarte 

membri CA) 

 

 0 bunuri 

neintrate în 

inventar 

 

 

0 sesizări 

 

20 

 

 

 

 

- 

Asigurarea calităţii 

serviciilor de 
Colaborarea 

tuturor factorilor 

Zilnic, 

conform 

programului 

directori, prof. consilier 

şcolar Cristian Ionescu, 

prof. diriginţi, pedagog   

CJRAE Grad  realizare 100  
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asistenţă 

psihopedagogică.  
implicaţi în 

vederea 

asigurării 

serviciilor de 

asistenţă 

psihopedagogică. 

Monitorizarea 

activităţii de 

asistenţă 

psihopedagogică. 

 

Zilnic, 

conform 

programului 

directorii, prof. consilier şcolar 

psiholog Claudia Cărăuşu 

 

 Grad  realizare -  

IIAsigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 

Asigurarea accesului 

tuturor elevilor la 

educaţie, eliminarea 

oricăror forme de 

discriminare şi 

segregare 

 

Asigurarea 

condiţiilor 

optime asigurării 

accesului la 

serviciile 

educaţionale 

zilnic directori, prof. diriginţi, toţi prof, 

pedagog   

 Grad  realizare 1000  
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Promovarea şi 

eficientizarea 

serviciilor 

educaţionale pentru 

copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale  

 

Asigurarea 

condiţiilor 

necesare 

integrării elevilor 

cu cerinţe 

educaţionale 

speciale în 

cultura 

organizaţională a 

liceului 

permanent 
directori, prof. diriginţi, 

toţi prof, pedagog   

 

 Grad  realizare -  

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 

Încurajarea şi 

susţinerea 

excelenţei în 

educaţie, a 

performanţelor 

elevilor cu 

aptitudini înalte, 

Prezentare exemple de 

bună practică din 

activitatea catedrelor 

1 .11.2014 

26.03.2015 

directori, prof resp 

catedre, toţi 

profesorii 

 Grad realizare -  

Organizarea pregătirii 

elevilor pentru participarea 

la olimpiade şi concursuri 

Săptămânal, 

cf grafic 

pregătire 

directori, prof resp 

catedre, toţi 

profesorii 

 Grad  realizare 40  

Valorificarea performanţelor şi 

aptitudinilor înalte ale elevilor: 

asigurarea condiţiilor de participare 

permanent prof implicaţi în CEX, toţi 

profesorii 
 Grad  realizare 500  
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prin organizarea 

olimpiadelor, 

concursurilor şi 

valorizarea 

rezultatelor 

deosebite 

obţinute  

la activităţile Centrului de 

Excelenţă 
 

Organizarea concursului: 

 „Religia în dimensiune virtuală” 

 

10.10.2014 
director adj, prof M. 

Consilier cu programe şi 

proiecte educative-prof M 

Paşcan , prof. religie V 

Ţuţui, F Morariu 

PMI, Mitropolia 

Moldovei şi 

Bucovinei 

Nr particip ( 

mn 20 elevi în 

concurs, min 

50 elevi 

spectatori) 

100  

Concursul judeţean interdisciplinar 

„Urmaşii lui Moisil”, clasele V -

VIII –ediţia IX  

24 – 26.01.2015 
Directorii 

Responsabilii de catedre 

implicate (prof. Mîrşanu, 

prof. Grecu, prof. Pavliuc, 

prof. Marian) 

 Nr partic ≥100 200  

IV. Implementarea descentralizării şi dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ  

Dezvoltării 

parteneriate 

lor active cu 

autorităţile şi 

comunitatea 

Iniţierea şi dezvoltarea de noi 

parteneriate cu comunitatea locală 

permanent Directori, prof. Paşcan 

Maria 

 Grad aplicare 30  
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locală  

Aplicarea 

legislaţiei  

Aplicarea prevederilor legislative, a 

documentelor MEN, ISJ, PMI 

permanent Directori, membrii CA, 

secretar sef jr G Croitoriu, 

adm financiar ec C 

Vrînceanu 

 Grad aplicare 2000  

Asigurarea funcţionării 

sistemului electronic de 

comunicare pentru 

informarea optimă a 

angajaţilor 

permanent Directori, membrii CA-

preşedinte prof dr A 

Romanescu 

 Grad 

funcţionare 

30  

Monitorizarea activităţii 

sectorului nedidactic de 

către echipa managerială şi 

evaluarea periodică a 

activităţii în CA 

zilnic Directori, membrii CA-

preşedinte prof dr A 

Romanescu, adm N Pană 

 Min 4  analize -  
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3.Optimizarea 

activităţii 

comisiilor pe 

probleme  

Monitorizarea activităţii comisiilor 

pe probleme 

bisemestrial directorii, membrii CA  Grad realizare -  

Realizarea analizei periodice, în CA, 

a activităţii comisiilor pe probleme  

Periodic, cf 

tematica CA 

directorii, membrii CA  Grad realizare -  

Actualizarea procedurilor de 

calitate aferente activităţii 

comisiilor pe probleme 

Ianuarie-cf  

necesităţi 

Resp comisii pe probleme, 

CEAC 

 Nr proceduri 

actualizate≥1 

50  

4.Dezvoltarea 

parteneriatelor 

active cu 

autorităţile şi 

comunitatea 

locală  

 

Asigurarea unui  management 

performant în derularea 

parteneriatelor de tradiţie 

conform 

grafic 

specific  

 

Directorii, coordonator 

programe şi proiecte 

educaţionale, prof M 

Paşcan, prof diriginţi 

Primăria MIaşi, 

Poliţia Iaşi, ISU 

Iaşi, „Salvaţi 

copiii”, 

Mitropolia 

Moldovei şi 

Bucovinei, 

Complexul 

Muzeal 

„Moldova”Iaşi, 

Universitatea 

„Al. I. Cuza”, 
”CONTINENTAL” 

Nr activ ≥10 200  

Iniţierea de noi parteneriate: oameni 

de afaceri, firme ONG-uri, etc. 

conform 

grafic 

specific 

Directorii, coordonator 

programe şi proiecte 

educaţionale, prof M 

Paşcan, prof diriginţi 

„Amazon”, 

SRI... 

Nr parteneriate 

noi>=2 

Nr act real >=2 

100  
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Continuarea demersurilor de 

realizare a unui parteneriat real cu 

Primăria Municipiului Iaşi 

permanent Directorii,  administrator 

financiar ec I .C. Vrînceanu 

 Grad realizare -  

Realizarea demersurilor necesare 

obţinerii fondurilor pentru finalizarea 

lucrărilor la extinderea corpului A 

către factorii locali decidenţi 

permanent, 

până la 

finalizare 

Directorii,  administrator 

financiar ec I .C. Vrînceanu 

 

 Grad realizare 100  

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ  

Evaluarea şi 

consilierea 

cadrelor 

didactice prin 

asistenţele la 

oră 

Realizarea planului 

semestrial de asistenţă la 

ore 

10.10.2014 

20.02.2015 

directori, prof responsabili 

catedră 
 Grad  realizare 10  

Proiectarea activităţii de 

consilierea cadrelor 

didactice în urma asistenţei 

la oră 

Imediat după 

asistenţă 

directori, prof responsabili 

catedră 
 Grad  realizare 10  

Sprijinirea 

cadrelor 

debutante în 

procesul 

formării 

Realizarea programului de 

mentorat 

după 

fnalizarea 

fiecărui 

program 

director adj, 

comisia 

“Perfecţionare şi 

formare continuă”-

resp Prof. V Vîlcu 

 Grad  realizare 20  
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continue 
comisia mentorat 

Creşterea 

calităţii 

procesului de 

formare 

continuă... 

Organizarea activităţilor 

metodico - ştiinţifice  

desfăşurate la nivelul 

catedrelor 

lunar director adj prof dr 

A Romanescu, 

prof resp catedre 

 

 Grad  realizare 40  

Participarea la activităţile 

metodico - ştiinţifice  

desfăşurate la nivelul 

judeţean/naţional 

Cf grafic 

activităţi ISJ 

director adj prof dr 

A Romanescu, 

prof resp catedre 

 

 % participare -  

Consolidarea 

parteneriatului 

între 

învăţământul 

superior şi cel 

preuniversitar..

. 

Organizarea practicii 

pedagogice a studenţilor 

1.10.2014 

9.02.2015 

 

director adj, 

comisia 

“Mentorat”-resp 

Prof. M. Tibu,prof 

mentori, comisia 

“Perfecţionare şi 

formare continuă”-

resp Prof. V Vîlcu 

 Grad  realizare 50  

Asigurarea condiţiilor optime de 

desfăşurare a practicii pedagogice a 

studenţilor 

octombrie – 

decembrie 

2014  

februarie – 

mai 2015 

director adj, 

comisia 

“Mentorat”-resp 

Prof. M.Tibu, prof 

mentori, 

 Grad  realizare 50  
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Colaborarea cu 

C.C.D,. pentru 

asigurarea 

condiţiilor 

optime de 

dezvoltare 

profesională a 

cadrelor 

didactice 

Participarea la activităţile derulate de 
C.C.D. 

Conform 

grafic 

activităţile 
C.C.D. 

dir adj. prof dr. A M 

Romanescu, prof resp 

catedre 

 Grad  realizare -  

Susţinerea 

cercetării 

ştiinţifice, 

didactico-

pedagogice şi 

de specialitate 

...  

Susţinerea activităţii cadrelor 

didactice de cercetare ştiinţifică, 

didactico-pedagogice şi de 

specialitate: 

Participarea la simpozioane, 

sesiuni de comunicaări, 

seminarii,etc 

Cf grafic 

specific 

dir  adj. prof dr A M 

Romanescu, prof resp 

catedre 

 Grad  realizare -  

VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 

Armonizarea 

intereselor 

legate de 

dezvoltarea 

Determinarea necesităţilor 

de dezvoltarea personală a 

elevilor 

conform 

solicitărilor 

prof diriginţi 

director adj, prof 

psihopedagog, prof 

diriginţi 

 Grad  realizare 200  



 
   

     
  

95 

 

LICEUL  TEORETIC DE  INFORMATICĂ  „GRIGORE  MOISIL“  

IAȘI  

Planul de dezvoltare instituţională  

2015-2018 
 

personală a 

individului cu 

cele ale 

comunităţii 

imediate ... 

Informarea elevilor şi 

cadrelor didactice referitor 

la interesele de dezvoltare 

a comunităţii  

imediate, locale şi regionale 

şi cu solicitările societăţii 

actuale 

permanent 
Consilier cu 

programe şi 

proiecte educative-

prof M Paşcan, 

prof diriginţi 

 

 Grad  realizare -  

Realizarea unui 

management performant 

al resursei umane 

permanent 
directori  Grad  realizare 200  

Crearea unor 

oportunităţi 

pentru 

educaţia 

complexă, 

permanentă, 

complexă... 

Asigurarea condiţiilor necesare 

realizării educaţiei complexe 

conform 

grafic act 

educative 

directori, Consilier cu 

programe şi proiecte 

educative-prof M Paşcan 

,Comisia de implementare a 

strategiei naţionale 

„ACŢIUNEA 

COMUNITARĂ”-resp prof 

V Ţuţui, prof diriginţi, 

 

 Grad  realizare 3000  
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Cultivarea unor competenţe prin 

activităţi de tip nonformal în spiritul 

dezvoltării civismului, 

voluntariatului, muticulturalismului, 

într-o societate complexă, dinamică  

 

conform 

grafic act 

educative, 

cerc istorie 

Director adjunct, 

prof resp catedră, 

toţi prof Lb 

română,  

 Grad  realizare 50  

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor  

Crearea de 

oportunităţi 

pentru 

dezvoltarea 

rolului educativ 

al părinţilor 

Colaborarea cu comitetul 

de părinţi 

permanent Director adj , prof 

resp com 

Consiliere-prof 

LAntoci,prof 

diriginţi, comitetul 

de părinţi-

preşedinte Corina 

Homeucă 

 Grad  realizare -  

Stimularea implicării 

părinţilor în activităţi de 

autodotare şi atragere de 

sponsorizări 

permanent Director adj , prof 

resp com 

Consiliere-prof  L 

Antoci,prof 

psihopedagog C. 

Cărăuşu,  prof 

diriginţi 

 Grad  realizare -  

Organizarea lectoratelor 

cu părinţii 

 

  

ianuarie Director adj , prof 

resp com 

Consiliere-prof 

LAntoci, prof 

psihopedagog,  

 Grad  realizare -  
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prof diriginţi 

Formarea şi 

dezvoltarea 

atitudinii de 

responsabilizare 

socio-culturală 

pozitivă a 

tuturor 

actorilor ... 

Identificarea 

oportunităţilor  

 

permanent 
director adj, toţi 

prof, ing sist C 

Butnariu, 

comitetul de 

părinţi-preşedinte 

Corina Homeucă 

 Grad  realizare -  

Promovarea accentuată a 

proiectelor şcolii în 

comunitatea locală 

permanent 
Directorii, toţi 

profesorii 

 Min 5 act de 

promovare 

20  

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european  

Corelarea 

demersurilorcu 

politicile M.E.N., 

în vederea 

compatibilizării 

... 

Asigurarea condiţiilor optime 

de iniţiere a programelor de 

colaborare cu şcoli din 

Europa 

permanent Directorii, comisia „Proiecte 

europene şi globale”, toţi 

profesorii 

 Grad  realizare 100  
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Crearea de 

oportunităţi 

pentru 

dezvoltarea şi 

implementarea 

proiectelor ... 

Asigurarea condiţiilor 

necesare desfăşurării 

activităţilor proiectelor 

europene aprobate 
 

permanent directorii,  Comisia 

„Proiecte europene şi 

globale”, toţi prof implicaţi 

 % realizare act 

proiect 

Cf buget 

proiecte 
 

Stimularea profesorilor pentru 

implicarea în redactare a 

cererilor de  

finanţare/formularelor de 

candidatură specifice fiecărui 

tip de proiect.. 

noiembrie 

2014 – aprilie 

2015 

 

 

directorii,  Comisia 

„Proiecte europene şi 

globale” 

 Grad  realizare -  

Monitorizarea activităţilor 

desfăşurate în cadrul 

proiectelor în derulare. 

 

Oct-dec 

conform 

grafic 

specific 

proiect 

directorul  Grad  realizare -  

Diseminarea activităţilor 

desfăşurate în cadrul 

proiectelor în derulare 

Oct-dec 

conform 

grafic 

specific 

proiect 

Directorul, echipa de  

management aproiectului 
 Grad  realizare 20  

 
Promovarea imaginii liceului în 

mass-media 
permanent Directorii, comisia “Mas-

media” 
 Nr apariţii>=5 100  
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7.III  RESURSE UMANE 

I.Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

Obiective Măsuri/Activităţi Termen Responsabilitati Parteneri Indicatori de 

performanţă 

Resursa  

financiară  

alocată 

Evaluare 

 

Creşterea 

calităţii 

educaţiei 

Implicarea tuturor angajaţilor în 

asigurarea condiţiilor necesare 

realizării unui act didactic de nivel 

calitativ maxim 

permanent directori,membri CA, 

comisia CEAC 

 % note 

observatorii<1

0% 

-  

Implicarea profesorilor diriginţi care 

au elevi căminişti în activitatea de  

monitorizare a lor, prin discuţii 

săptămânale cu pedagogul şi prof. E. 

Marian şi prin efectuarea de vizite în 

camerele elevilor  

periodic directorii, prof diriginţi, 

pedagog instit. MMaftei, 

prof E Marian 

 

 

 

Nr act 

realizate≥ nr 

elevi căminişti 

-  

Intensificarea activităţii profesorului 

diriginte şi implicarea tuturor 

profesorilor în asigurarea respectării 

de către elevi aprevederilor ROI-

referitor la uniforma liceului 

Permanent 

 

directorii, responsabilul 

catedrei consiliere prof 

LAntoci,toţi profesorii 

 Reducerea nr 

elevi care nu 

poată ţinuta 

liceului (cf. 

rapoarte 

membri CA) 

-  

Optimizarea comunicării profesor 

diriginte-departament financiar: 

aducerea la cunostinta a tuturor 

modificarilor referitor la dotarea 

salilor de curs 

periodic 

+analiza 

CA 

 

directorii, responsabilul 

catedrei consiliere prof 

L.Antoci, profesori 

membri CA 

Comitetele 

de părinţi pe 

clasă 

0 bunuri 

neintrate în 

inventar 

-  
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Susţinerea şi aprecierea efortului 

depus de fiecare membru al 

comunităţii şcolare 

permanent+

analiză 

periodică în 

CA 

directorii, profesori 

membri CA, responsabilii 

departamente 

 0 sesizări -  

IIAsigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 

Asigurarea 

accesului 

tuturor 

copiilor  la 

educaţie 

Asigurarea resursei umane 

necesare asigurării 

accesului la serviciile 

educaţinale 

zilnic directori, prof 

psihopedagog, prof. 

diriginţi, toţi prof, pedagog   

 Grad  realizare -  

Asigurare

a 

condiţiilor 

optime de 

cazare  şi 

masă 

pentru 

elevii din 

mediul 

rural 

Organizarea de activităţi de timp 

liber:  

 Activităţi de stimulare a lecturii 

„Prietena mea-cartea” 

 Activităţi de timp liber: 

o „Tradiţii de iarnă” 

o „ 8 Martie-ziua colegelor” 

 

25.10, 5.12 

 

 

18.12.2014 

6.03.2015 

 

Bibliotecar M FLorea, prof  

L Antoci 

 

Pedagog, comisie cămin-

cantină-resp prof E Marian 

 % realizare 

 

 

 

--//-- 

400 

 

 

 

- 
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III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie  

Încurajare

a şi 

susţinerea 

excelenţei 

în 

educaţie

… 

Stimularea elevilor şi cadrelor 

didactice implicate în activitatea de 

performanţă: 

o Premierea olimpicilor 2014 

 

o Participarea la un număr mare de 

concursuri şcolare 

 

 

11.12. 

 

conform 

grafic 

concursuri 

MEN 

 

 

Director, prof resp catedre, 

comisie sponsorizări-resp 

prof – prof. D. Ursache, 

comitetul de părinţi 

 

--//-- 

 

 

Asociaţia 

„ABSOLVENTUL 

LI”, 

Asociaţia „LIIS” 

 

% elevi 

participanti 

 

% premii din 

participati 

 

5000 

 

 

5000 

 

IV. Implementarea descentralizării şi dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ  

Aplicarea 

legislaţiei  

Aplicarea noutăţilor legislative, a 

documentelor MEN, ISJ, 

permanent Directori, membrii CA-

preşedinte prof dr A 

Romanescu, secretar sef jr 

G Croitoriu, resp 

departamente 

 

grad aplicare 1000 

 

Asigurarea formării resurselor umane  

necesare aplicării legislaţiei specific 

permanent Directori, membrii CA-

preşedinte prof dr A 

Romanescu, secretar sef jr 

G Croitoriu 

 

% participanti 

cursanti 
500 
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Dezvoltarea 

parteneriate

lor active 

cu 

autorităţile 

şi 

comunitate

a locală  

Continuarea demersurilor de 

realizare a unui parteneriat real cu 

Primăria Municipiului Iaşi: 

 

Realizarea demersurilor necesare 

obţinerii fondurilor pentru finalizarea 

lucrărilor la extinderea corpului A 

către factorii locali decidenţi 

permanent,  

 

-//-până la 

finalizare 

Directorii, administrator 

financiarec I Vrînceanu 

 

Director CLosonczy, 
administrator financiarec I 

Vrînceanu 

 

Nr demersuri 

realizate/nr 

realizări 

50 

 

Promovarea proiectelor şcolii în 

comunitatea locală 

cf grafic 

proiecte 

Directorii, coordonator 

programe şi proiecte 

educaţionale, prof M 

Paşcan, comisie mass-

media-prof. L Antoci 

Ziarul de Iaşi, 

Radio Iaşi, TVR 

Iaşi, etc 0 proiecte fără 

promovareîn 

comunitatea 

locală 

- 

 

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ 

Evaluarea 

şi 

conscadre

lor …. 

Aplicarea planului semestrial 

de asistenţă la ore 

Conform 

plan 

directori, prof responsabili 

catedră 
 % realizare -  

Consilierea cadrelor 

didactice în urma asistenţei 

la oră 

Imediat 

după 

asistenţă 

directori, prof responsabili 

catedră 
 % realizare -  
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VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 

1Armonizarea 

intereselor legate 

de dezvoltarea 

personală a 

individului cu 

cele ale 

comunităţii 

imediate, locale 

şi regionale şi cu 

solicitările 
societăţii actuale 

Realizarea de activităţi 

educative, cu utilizarea tuturor 

oportunităţilor formative 

complementare (vezi anexa 1- 

Graficul activităţilor educative) 

permanent directori, , membrii CA, 

Consilier cu programe şi 

proiecte educative-prof M 

Paşcan prof diriginţi , toţi 

profesorii 

 % activităţi 

realizate din 

activitati 

propuse 

2000  

2Crearea unor 

oportunităţi 

pentru educaţia 

complexă, 
permanentă:  

 

Dezvoltarea competenţelor de 

exprimare argumentată şi 

nuanţată a unui punct de vedere  

permanent directori,Consilier cu 

programe şi proiecte 

educative-prof M Paşcan 

prof diriginţi , toţi 

profesorii 

 % activităţi 

realizate din 

activitati 

propuse 

-  

Formarea simţului estetic  permanent --//--, prof ed plastică M 

Stirbu 
 --//-- 100  

Abordarea cu plăcere a lecturii  permanent --//-- prof filologi  --//-- -  

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor  
 

Formarea şi 

dezvoltarea 

Responsabilizarea părinţilor 

referitor la necesitatea 

permanent Director adj, prof psihopedagog A 

Hodorogea,  prof diriginţi, 

comitetul de părinţi-preşedinte 

 % grad 

realizare 

-  
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atitudinii de 

responsabilizare 

profesională şi 

culturală…. 

identificării şi satisfacerii 

nevoilor personale  de 

dezvoltare şi a nevoilor de 

dezvoltare ale propriului copil şi 

asumarea formării complete a  

acestuia, într-un mediu propice 

dezvoltării 

Laurenţiu Tirel 

Formarea şi dezvoltarea 

atitudinii de responsabilizare 

profesională şi cultural pozitivă 

a actorilor educaţionali faţă de 

educaţia permanentă, personală şi 

profesională  

permanent Directori,prof diriginţi, comitetul 

de părinţi-preşedinte Laurenţiu 

Tirel 

 % grad 

realizare 

-  

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european  

Crearea de 

oportunităţi 

Formarea elevului ca cetăţean 

european, capabil să se integreze 

rapid şi eficient în societatea 

informatizată 

permanent directorii,  Comisia „Proiecte 

europene şi globale”-resp prof C 

Fulop, toţi prof 

 % activitati 

realizate 

10000  
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pentru 

dezvoltarea şi 

implementare

a proiectelor 

educaţionale

… 

Stimularea profesorilor pentru 

implicarea în redactare a cererilor 

de finanţare/formularelor de 

candidatură specifice fiecărui tip de 

proiect.. 

octombrie 

2014 -

aprilie 2015 

directorii,  Comisia „Proiecte 

europene şi globale”-resp prof C 

Fulop 

 % grad 

realizare 

-  

 

7.IV RESURSE MATERIALE 

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

Obiective Măsuri/Activităţi Termen Responsabilitati Parteneri Indicatori de 

performanţă 

Resursa  

financiară 
Evalua

re 
 

1. Dezvoltarea 

capacităţii privind 

asigurarea şi evaluarea 

calităţii serviciilor 

educaţionale oferite 

prin CEAC… 

Asigurarea condiţiilor 

materiale  necesare realizării 

unui act didactic de nivel 

calitativ maxim 

permanent directori, compartimentul 

contabilitate 

 

90% grad 

realizare 

(RAEI) 

71.000 

 

IIAsigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 
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Asigurarea accesului 

tuturor copiilor  la 

educaţie 

Asigurarea resursei materiale 

necesare asigurării accesului 

la serviciile educaţinale 

zilnic directori, contabil şef ec I 

Vrînceanu, prof. diriginţi, 

toţi prof, pedagog   

 
90% 

realizare 

buget propus 

26000 

 

Asigurarea condiţiilor 

optime.. 

Asigurarea execuţiei bugetare 

corespunzătoare asigurării 

condiţiilor optime de cazare  

şi masă pentru elevii din 

mediul rural 

permanent Director, contabil şef 

 
 

% realizare 95.000 

 

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 

Încurajarea şi 

susţin.excelenţei în 

educaţie... 

Asigurarea 

condiţiilor(financiare) de   

o Premiere a olimpicilor 

2013 

o Participare la un număr 

mare de concursuri şcolare 

13-19.12 

 

 

conform 

grafic 

concursuri 

MEN 

Directori, prof resp catedre, 

comisie sponsorizări-resp 

prof – prof. D. Ursache, 

comitetul de părinţi 

 

--//-- 

Asociaţia 

„ABSOLVENT

UL LI”, preş 

lect dr G 

Ciobanu 

Asociaţia 

„LIIS”, preş C 

Timofte 

% realizare 

 

% realizare 

1000 

 

 

900 

 

 

IV. Implementarea descentralizării şi dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ  
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Aplicarea 

legislaţiei  

Aplicarea noutăţilor legislative, a 

documentelor MEN, ISJ 

permanent Directori, membrii CA-

preşedinte prof dr A 

Romanescu,contabil sef ec 

C Vrînceanu 

 % realizare 

- 

 

Asigurarea execuţiei bugetare 

corespunzătoare derulării 

activităţii şi asigurării condiţiilor 

optime de cazare  şi masă pentru 

elevii din mediul rural 

permanent Director, contabil şef ec C 

Vrînceanu 

 

 % realizare 

95.000 

 

Asigurarea resurselor materiale  

necesare aplicării legislaţiei 

specifice 

permanent Directori, membrii CA-

preşedinte prof dr A 

Romanescu, contabil sef ec 

C Vrînceanu 

 % realizare 

2000 

 

Asigurarea 

resurselor 

materiale necesare 

derulării activităţii 

Demersuri pentru suplimentarea 

bugetului de venituri si cheltuieli la 

toate articolele   bugetare la care nu 

este suficientă alocarea bugetară 

Zilnic, până 

la obţinerea 

fondurilor 

Directorii,  administrator 

financiar ec I Vrînceanu 

 

 Grad 

obţinere 

fonduri 

necesare 

100 

 

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ  

Creşterea calităţii 

procesului de 

formare 

Asigurarea resurselor materiale  

necesare formării continue 

Cf termene 

buget 

Director, contabil şef ec C 

Vrînceanu 
 % realizare 2000  
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continuă… 

VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 

Crearea unor 

oportunităţi 

pentru educaţia 

complexă... 

Asigurarea resurselor materiale  

necesare educaţiei nonformale şi 

informale 

Cf termene 

buget 

Director, contabil şef ec C 

Vrînceanu 
 Grad 

realizare 

10000  

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 

Consoli

darea 

rolului 

liceului.. 

Asigurarea resurselor materiale  

necesare consolidării rolului liceului 

ca un centru de resurse educaţionale 

pentru comunitate 

Cf termene 

buget 

Director, contabil şef ec C 

Vrînceanu 
 Grad 

realizare 

2000  

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european  

Crearea de 

oportunităţi 

pentru 

dezvoltarea 

Asigurarea resurselor 

materiale necesare desfăşurării 

activităţilor proiectelor 

europene aprobate 

permanent directorii,  Comisia 

„Proiecte europene şi 

globale”-resp prof C Fulop,  

prof M Grădinariu, prof G 

Butnaru, toţi prof implicaţi, 

adm financiar ec C 

 Grad 

realizare 

66800€  
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 Vrînceanu 

 

7.V PROIECTE EUROPENE 

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

Obiective Măsuri/Activităţi Termen Responsabilitati Parteneri Indicatori de 

performanţă 

Resursa  

financiară  
Evalua

re 
 

Dezvoltarea 

capacităţii privind 

asigurarea şi 

evaluarea calităţii 

serviciilor 

educaţionale 

oferite prin 

CEAC, sist de  

management… 

Realizarea tuturor activităţilor 

aferente proiectului LLP-

LdV/PLM/2013/RO/104 – 

strategii de mentorat, informaţii 

despre sistemul britanic de 

învăţământ  

 

decembrie director, comisia 

«  PROIECTE 

EUROPENE ŞI 

GLOBALE”-resp prof 

CFulop, prof coordonator 

proiect AMRomanescu 

 % realizare   

IIAsigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 
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Asigurarea 

accesului tuturor 

copiilor  la 

educaţie 

Asigurarea accesului la 

proiectele europene ale 

liceului 

zilnic directori, prof. diriginţi, toţi 

prof manageri deproiecte 

europene 

 % realizare -  

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 

Încurajarea şi 

susţinerea 

excelenţei în 

educaţie... 

Asigurarea accesului la 

proiectele europene c 

prioritate pentru elevii 

cu rezultate remarcabile 

la olimpiadele şi 

concursurile şcolare 

Cf grafic 

proiecte 

directori, prof. diriginţi, toţi 

prof manageri de proiecte 

europene 

 % realizare -  

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ  

Creşterea 

calităţii 

procesului de 

formare.. 

Participarea la sesiunie de 

informare-formare pentru 

manageri de proiecte europene 

Conform 

grafic agenţii 

directori, comisia 

«  PROIECTE 

EUROPENE ŞI 

GLOBALE”-resp prof  

CFulop,prof resp proiecte 

europene 

Agenţiile 

naţionale 

Leonardo da 

Vinci, 

Comenius... 

% realizare 500  
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VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 

Crearea unor 

oportunităţi 

pentru 

educaţia 

complexă… 

Participarea elevilor la activităţi 

nonformale, informale în cadrul 

proiectelor eurpene 

Coform 

grafic 

proiecte 

directori, comisia 

«  PROIECTE 

EUROPENE ŞI 

GLOBALE”-resp prof  

CFulop 

 % realizare 10000  

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european  

Crearea de 

oportunităţi 

pentru 

dezvoltarea şi 

implementarea 

proiectelor... 

Desfăşurarea proiectelor 

europene aprobate 
 

permanent directorii,  Comisia 

„Proiecte europene şi 

globale”-resp prof C Fulop, 

toţi prof 

 % realizare 120788 €  
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7.VI  RELAŢIA CU COMUNITATEA 

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

Obiective Măsuri/Activităţi Termen Responsabilitati Parteneri Indicatori de 

performanţă 

Resursa  

financiară 
Evalua

re 
 

Dezvoltarea 

capacităţii 

privind asig. şi 

eval. calităţii 

Colaborarea cu factorii de decizie 

din comunitatea în vederea 

asigurării condiţiilor optime 

pentru un act didactic de calitate

  

permanent director, membri CA  Grad 

realizare 

-  

IIAsigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 

Asigurarea 

accesului tuturor 

copiilor  la 

educaţie 

Colaborarea cu 

comunitatea în vederea 

asigurării accesului la 

servicii educaţinale 

complete, performante 

zilnic directori, prof 

psihopedagog, prof. 

diriginţi, toţi prof, pedagog   

 Grad realizare 26000  

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 
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Încurajarea şi 

susţinerea 

Colaborarea cu specialişti 

în vederea asigurării 

dezvoltării personale a 

elevilor apţi de 

performanţă 

permanent directori, prof 

psihopedagog, prof. 

diriginţi, toţi prof implicaţi 

C.J.R.A.E. ONG 

uri 

Grad realizare 500  

IV. Implementarea descentralizării şi dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ  
 

Aplicarea 

legislaţiei cu 

privire la 

implementarea 

descentralizării 

Colaborarea cu PMI 

pentru asigurarea 

execuţiei bugetare 

corespunzătoare asigurării 

condiţiilor optime  

permanent Director, contabil şef ec C 

Vrînceanu 

 

 Grad realizare -  

Identificarea şi atragerea 

de colaboratori, 

sponsori,etc 

permanent Director, membrii CA, prof 

diriginţi, totţi prof, contabil 

şef ec C Vrînceanu 

 Grad realizare 1000  

Dezvoltarea parteneriatelor active 

cu autorităţile şi comunitatea locală 

permanent director prof C 

Losonczy, membri CA 
 creşterea nr 

parteneriate 

300  

Conştientizarea reprezentanţilor 

autorităţilor locale şi ai altor 

instituţii din comunitatea locală 

permanent director prof C 

Losonczy, membri CA 

 

 grad implicare-

participare 
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asupra rolurilor sporite în relaţie cu 

dezvoltarea şcolilor şi ai educaţiei 

în general 

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ  

 

Colaborarea cu  

C.C.D.  

Informarea referitor la oferta de 

formare continuă a CCD 

permanent 
Director adj, 

comisia 

“Perfecţionare şi 

formare continuă”-

resp Prof. V Vîlcu 

 Grad realizare -  

Organizarea de activităţi în 

parteneriat cu CCD 

La solicitare director adj, comisia 

“Perfecţionare şi formare 

continuă”-resp Prof. V 

Vîlcu 

 Grad realizare 100  

VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi  

Crearea unor 

oportunităţi

... 

Coalborarea cu organizaţii, 

instituţii, personalităţi, specialişti 

pentru realizarea de activităţi 

educative, cu utilizarea tuturor 

oportunităţilor formative 

complementare 

permanent directori, Consilier cu 

programe şi proiecte 

educative-prof M Paşcan 

prof diriginţi , toţi profesorii 

ONG, instituţii, 

personalităţi, 

specialişti 

Grad realizare 10000  

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor  
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Formarea şi 

dezvoltarea 

atitudini. 

Formarea şi dezvoltarea 

atitudinii de 

responsabilizare 

profesională şi cultural 

pozitivă a actorilor 

educaţionali faţă de educaţia 

permanentă, personală şi 

profesională  

permanent Directori,prof diriginţi, 

comitetul de părinţi-

preşedinte Laurenţiu Tirel 

 Grad realizare 100  

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european  
 

Crearea de 

oportunităţi 

pentru 

dezvoltarea şi 

implementarea 

unor proiecte 

educaţionale 

complexe şi 

Informarea referitor la proiectele 

europene,participarea la stagii de 

formare specifice 

Periodic, cf 

apelurilor 

proiectelor 

directorii, membrii comisiei 

proiecte europene şi 

globale- responsabil prof C 

Fulop 

ANPCDEFP Nr activit >=2 20  

Crearea condiţiilor optime de 

aplicare a formularelor de 

candidatură pentru finanţare 

europeană prin programul Erasmus 

+ şi alte tipuri de programe 

ianuarie- 

aprilie 

directorii, membrii comisiei 

proiecte europene şi 

globale- responsabil prof C 

Fulop 

 Grad realizare 50  

Implementarea proiectului 

„ECOŞCOALĂ” 

permanent directorii, prof Vîlcu, prof 

diriginţi, pedagog- instit M 

Maftei 

 Grad realizare 150  
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diverse 

 

Iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea 

proiectelor europene 

 Dir adj, Prof membri 

comisie proiecte europene şi 

globale - resp prof C.Fulop 

 Grad realizare 50  

Organizarea de ateliere de lucru 

pentru iniţierea cadrelor didactice 

în aplicarea pentru proiecte 

europene 

decembrie, 

ianuarie 

Prof membri comisie 

proiecte europene şi globale 

- resp prof C.Fulop 

 Nr activit >=2 50  

Iniţierea şi dezvoltarea unor noi 

programe finanţate prin F.S.E., atât 

în vederea creşterii calităţii 

activităţilor didactice şi educative, 

cât şi pentru formarea cadrelor 

didactice pentru a face faţă 

provocărilor unui învăţământ 

modern şi dinamic şi exigenţelor 

educaţionale ale societăţii 

cunoaşterii 

Cf 

apeluri+grafi

ce specifice 

Directori, Prof membri 

comisie proiecte europene şi 

globale - resp prof C.Fulop 

 

 Nr activit >=2 100  

Realizarea tuturor demersurilor 

necesare derulării proiectului POR   

NE/80/3/3.4/1365/16.04.2014-

construcţia extinderii liceului cu un 

corp de laboratoare şi săli de clasă 

cf grafic 

lucrări 

contract 

director prof C Losonczy, 

contabil şef - ec C 

Vrînceanu 

 Grad realizare -  

 
Implicarea membrilor 

comunităţii în desfăşurarea 

permanent directorii,  Comisia 

„Proiecte europene şi 

globale”-resp prof C Fulop, 

 Grad realizare -  




