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1. PREZENTAREA LICEULUI
1.a. ISTORIC
Liceul „Al. I. Cuza” din Iaşi a fost înfiinţat în septembrie 1955, conform
Deciziei cu nr. 390, sub numele de Şcoala Medie Mixtă nr. 3. Funcţiona în
localul Şcolii ani nr. 2, din Strada Vasile Lupu (actualul corp B al Şcolii „B. P.
Hasdeu”).
Devine Şcoala Medie Mixtă nr. 7, denumire sub care o găsim până în 1959
când i se atribuie numele de Liceul nr. 7 „Al. I. Cuza”, primind totodată
fondurile necesare construirii unui local propriu, în strada Ion Creangă, unde se
mută în 1961. Este vorba despre actualul corp principal al Şcolii generale nr. 22,”
B.P. Haşdeu”. Construcţia actualului sediu al liceului, din strada I. Creangă nr.
37 a fost terminată abia în anul 1968.
In cei 56 de ani pe care i-a parcurs, Liceul „ Al. I. Cuza”, se disting mai multe
etape:
O primă etapă este cea a anilor 1955-1960, perioadă în care se pune piatra
de temelie pentru această instituţie şcolară, sub conducerea primilor directori ai
săi, profesorii Toader Bogos şi Alexandru Vasiliu.Puţinele documente rămase
din acea perioadă atestă o intensă activitate culturală, artistică, ecologică,
turistică: serbări la Ateneul Tătăraşi (ani de-a rândul liceul a avut puternice
echipe de recitatori, de teatru, de dansuri populare), excursii, tabere gratuite
pentru elevi, participarea la acţiunile de plantare de pomi, de îngrijire şi
menţinere a spaţiilor verzi, etc.
Perioada 1960-1977, marcată de deceniul(1960-1970) unui singur director,
profesorul Dumitru Alexandrescu, este o etapă de puternică ascensiune a liceului.
Planul de şcolarizare la învăţământul de zi trece
peste mie iar la cursurile fără frecvenţă sunt
înscrişi în jur de 700 candidaţi pentru
completarea studiilor gimnaziale, devenite
obligatorii.Este dată în folosinţă noua clădire a
liceului din str. I. Creangă nr. 37 ( actualul Corp
A),
cu 16 săli de clasă, 3 laboratoare, 2 ateliere,
bibliotecă. Prin munca neobosită a părinţilor,
elevilor, cadrelor didactice şi cu sprijinul unor
întreprinderi s-a instalat noul mobilier, s-au
dotat laboratoarele, biblioteca şi s-a amenajat o
bază sportivă modernă - teren cu zgură roşie şi
instalaţie de iluminat pentru jocuri şi întreceri
nocturne, unică în oraş. Palatul Culturii donează
liceului portretul domnitorului Al. I. Cuza de
Camil Ressu, pictură de valoare ce împodobeşte, astăzi, peretele scării
profesorilor, oferind vizitatorilor imaginea nobilă a patronului şcolii.
In anii 1970-1977, se continuă dotările sub conducerea directorilor Virgil
Petrescu, Dumitru Ioan, Ion Voicu şi Cornel Moţiu. Procesul didactic este
organizat pe cabinete pentru fiecare disciplină, se construieşte sala de sport care
se poate transforma rapid în sală de spectacole prin montarea scenei mobile, se
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organizează sala de matematică sub formă de seminar (după modelul de la
Universitate), dotată cu manuale, culegeri de probleme şi exerciţii, reviste de
matematică, destinată elevilor pasionaţi de obiect, olimpicilor, care aveau acces
permanent la toate materialele.
Transformarea în liceu industrial mecanic în 1977 impune o altă orientare a
procesului didactic, potrivit noului plan de învăţământ, cu mai multe ore de
practică, cu dotări adecvate, cu personal specializat. Se schimbă şi structura
corpului profesoral: vin mulţi ingineri şi maiştri, pleacă profesori foarte buni spre
liceele teoretice.
Perioada 1977-1989, considerată dramatică în viaţa Liceului „Al. I. Cuza”,
prin eforturile disperate ale cadrelor didactice şi ale directorilor Cornel Moţiu,
Eleonora Stancu, Ana Voinea, de a păstra prestigiul şcolii, în pofida realităţilor
potrivnice şi necesităţii colaborării cu Uzina IMAMUS sub patronajul căreia este
şcoala..
Teama permanentă ca liceul să nu fie
desfiinţat, mărirea planului de şcolarizare
(29 de clase în 1982, 35 de clase în 1985),
înfiinţarea claselor de profesională şi de
seral, conduc spre compromisuri şi
concesii la primirea elevilor în şcoală.
Perioada 1990-2014 este, în mod
clar, marcată de regăsirea vocaţiei de liceu
teoretic, de deschiderea unor noi orizonturi
şi de preocuparea creării unei culturi
organizaţionale care să individualizeze
liceul şi să-l facă preferat de elevi şi părinţi.Numărul claselor de liceu a crescut în
ultimii cinci ani, ceea ce a creat o problemă gravă: cea a spaţiului de învăţământ
precum şi transferul unor elevi din primele clase ale liceului, nemulţumiţi de
programul în două schimburi. Semnalele primite de la părinţi care nu-şi puteau
controla copii în programul de după-amiază erau îngrijorătoare. Soluţia a fost
fuziunea cu Şcoala nr.5, la 1 septembrie 2005, liceul câştigând prin desfăşoară
într-un singur schimb a instructiv-educativ.
Colectivul de profesori, mereu întinerit a acordat şi acordă atenţie
deosebită performanţei şcolare dar şi pregătirii elevilor pentru viaţă dedicându-le
numeroase activităţi pe linia educaţiei pentru democraţie, a combaterii
drogurilor, fumatului, consumului de
alcool sau traficului de persoane.
Colaborarea cu instituţii ale statului ce au
atribuţii pe aceasă linie dar şi cu asociaţii
şi fundaţii abilitate să lucreze cu tineri şi
adolescenţi au adus un plus de eficienţă
acestora.
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1.b SCOPUL PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ
Prezentarea priorităţilor şi obiectivelor la nivel local/ regional/ naţional
Programul de guvernare 2017 – 2020 reflectă şi în acelaşi timp
armonizează o serie de principii ce fundamentează guvernarea europeană.
Obiectivul principal constă în fundamentarea unei creșteri economice inteligente,
sustenabile și incluzive, de natură a furniza premisele consolidării unui stat
puternic, proactiv și a unei societăți echilibrate, cu o clasă de mijloc extinsă.
Nevoia de a ieși din capcana modelului economic bazat pe avantajul unei forțe de
muncă ieftine și trecerea la forța de muncă calificată reprezintă principala
provocare a următorilor ani.
Consolidarea stabilității macroeconomice
concomitent cu creșterea investițiilor publice și private vor fi de natură să asigure
convergența nominală și reală cu nivelul mediu de dezvoltare din Uniunea
Europeană.
Calitatea resursei umane este primordială. Guvernul priveşte educația ca
un factor strategic de dezvoltare. Educaţia a fost şi va rămâne un domeniu de
interes major, mereu pe agenda publică. Educaţia trebuie să fie captivantă,
continuă și coerentă. Captivantă poate să devină pentru cei şcoliţi prin contactul
cu lumea reală, centrată pe „a face” în totală concordanţă cu „a şti“ pentru a
motiva şi interesa elevul şi studentul aflat în procesul de învăţare. Continuă –
păstrarea interesului şi motivaţiei pe toată durata şcolarizării, de la ciclul primar
şi până la finalizarea studiilor superioare. Coerentă – prin viziunea care să asume
un mesaj consistent la nivel naţional, să asigure o abordare integrată, cu
infrastructură bazată pe tehnologiile moderne la toate nivelurile de învăţământ și
să aibă o abordare de tip antreprenorial cu accent pe creativitate şi inovare. Nu în
ultimul rând, trebuie să stimuleze şi să asigure continuitatea abordărilor şi prin
activităţile extracurriculare şi interdisciplinare relevante.
Implementarea principiului egalității de șanse în educație, îmbunătățirea
performanțelor educaționale, abilităților și competențelor tuturor copiilor și
tinerilor, prin accesul la un sistem de educație de calitate, relevant și incluziv
sunt cheia pentru creștere economică și prosperitate. În condițiile unui declin
demografic accentuat, reducerea abandonului școlar, care a atins cote
îngrijorătoare și este în creștere, a devenit crucială pentru dezvoltarea sustenabilă
a României, permițând valorificarea potențialului fiecărui copil.
(http://gov.ro/ro/obiective/programul-de-guvernare-2017-2020) .
Îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de
educaţie şi formare profesională, participarea sporită la toate formele de educaţie
şi o mai mare mobilitate educaţională şi profesională a elevilor, studenţilor şi
cadrelor didactice trebuie să reprezinte, în viziunea Comisiei Europene, priorităţi
avute în vedere de statele membre pentru atingerea celor două ţinte în domeniul
educaţional fixate prin strategia Europa 2020. Aceste obiective, transpuse la
nivel naţional, sunt: reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la un nivel maxim
de 11,3 % şi creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar cu vârsta de
30-34 ani la cel puţin 26,7%.
Strategia de dezvoltare economică şi socială a judeţului Iaşi pentru
perioada 2014-2020 este formulată în acord cu și respectă cerinţele 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
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face remarcată prin bogăţia 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. Regiunea dispune de un valoros capital uman, sistemele de
educaţie ale adulţilor, de formare continuă a adulţilor şi învăţământul universitar
fiind recunoscute la nivel naţional şi internaţional.
Priorităţile identificate completează acest scop strategic:

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 atractivităţii Regiunii Nord-Est

Sprijinirea unei economii competitive şi a dezvoltării locale

Optimizarea utilizării resurselor şi patrimoniului natural şi protejarea
acestora.
(V. http://www.icc.ro/sites/default/files/files/strategie_dezvoltare/2014/8a.pdf) .
Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi își propune dezvoltarea unei zone
metropolitane având ca nucleu Municipiul Iaşi, ca și centru economic și
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.
Direcţiile strategice dezvoltate sunt în mare măsură în concordanţă 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.
(V. http://www.icc.ro/sites/default/files/files/strategie_dezvoltare/2014/8a.pdf)
În ceea ce priveşte Strategia de Dezvoltare Locală, menţionăm
Obiectivul general nr. 3 – Îmbunătăţirea serviciilor sociale prin crearea,
reabilitarea şi modernizarea infrastructurii aferente, în vederea asigurării unui
standard de viaţă sporit al populaţie. Acest obiectiv general vizează crearea
premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale,
contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi
sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie,
sociale.
Ca obiectiv specific subliniem: 3.1 reabilitarea, modernizarea
infrastructurii de educaţie, sănătate şi sociale în scopul asigurării accesului
populaţiei la unităţi modernizate şi dotate conform standardelor UE. Obiectivul
specific vizează îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală, a
infrastructurii educaţionale şi creşterea calităţii şi capacităţii serviciilor
sociale. Creşterea participării la procesul educaţional, ce va avea ca rezultat un
nivel crescut al competenţelor profesionale în relaţie cu piaţa muncii de la nivel
local, va ajuta, şi aceasta, la rezolvarea problemei şomajului în rândul tinerilor.
(V. http://www.primaria-iasi.ro/uploads/PIDPC_Iasi_2009_10_29.pdf) .
În acest context, scopul Planului de dezvoltare instituţională este de a
asigura un cadru coerent de prognoză a organizării şi funcţionării eficiente a
Liceului Teoretic „Al.I.Cuza” din Iaşi, prin elaborarea clară a obiectivelor
strategice şi a planului de implementare a acestora.
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Justificarea perioadei alese pentru elaborarea Planului de dezvoltare
instituţională
În contextul modificărilor legislative (Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar), Liceul Teoretic
„Al.I.Cuza” din Iaşi a ales ca implementare a Planului de dezvoltare
instituţională perioada de 5 ani.Perioada aleasă pentru PDI reflectă o perioadă
optimă în care se pot aplica strategiile alese, pot fi operaţionalizate anual
obiectivele generale şi specifice şi, mai ales, poate fi realizată analiza rezultatelor
pe termen lung. De asemenea, perioada de 5 ani acoperă cel puţin o legislatură a
administraţiei publice locale care susţine printr-un parteneriat sustenabil
dezvoltarea învăţământului public.
Fundamentarea actualului PDI pe conţinutul PDI-ului anterior
În elaborarea PDI se ţine cont de structura şi conţinutul Planului de
dezvoltare instituţională anterior (2011-2014), dar şi de rezultatele exprimate în
Rapoartele de activitate ale anilor şcolari anteriori. De asemenea, se iau în
considerare Planurile manageriale ale Directorului din anii 2015/ 2016 şi 2016/
2017 şi planurile operaţionale anuale anterioare.
În anul 2017 s-a optat pentru revizuirea PDI, pentru a corela obiectivele
strategice ale Liceului Teoretic „Al.I.Cuza” din Iaşi cu direcţiile de acţiune ale
ISJ, dar şi cu schimbările survenite în reglementările legale din domeniul
educaţiei.
Planul de dezvoltare instituţională a fost elaborat de o echipă de lucru
coordonată de Director, formată din reprezentanţi ai Consiliului de Administraţie
şi Consiliul Reprezentativ al părinţilor pornind de la analiza responsabilă a
atuurilor şi slăbiciunilor interne, dar şi a oportunităţilor şi ameninţărilor externe.
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1.d. STAREA ACTUALĂ
 PERFORMANŢELE ELEVILOR

INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul
anului şcolar 2017/ 2018
Număr de clase/
grupe

Nivel de
învăţământ
Primar,
din care

Secundar
inferior
Gimnaziu,
din care
Secundar
superior
Liceal,
din care

clasa
pregătitoare
cl. I
cl. a -II-a
cl. a -III-a
cl. a -IV-a
Total
cl. a -V-a
cl. a -VI-a
cl. a -VII-a
cl. a -VIII-a
Total
cl. a -IX-a
cl. a -X-a
cl. a -XI-a
cl. a -XII-a
Total

1
1
1
0
0
3
1
2
1
1
5
8
9
9
8
34

Număr de
copii /
elevi
23
29
23
0
0
26
54
29
34
230
256
280
234
1219

EVOLUŢIA EFECTIVELOR DE ELEVI ÎN ULTIMII 5 ANI
Nivel de învăţământ

Primar

Secundar inferior
Gimnaziu

Secundar superior
Liceal – Specializarea:
Matematică informatică

Anul şcolar

Număr de
clase/ grupe

Număr de
copii / elevi

2012/ 2013
2013/ 2014
2014/ 2015
2015/ 2016
2016/ 2017
2017/ 2018
2012/ 2013
2013/ 2014
2014/ 2015
2015/ 2016
2016/ 2017
2017/ 2018
2012/ 2013
2013/ 2014
2014/ 2015
2015/ 2016

0
0
0
1
2
3
3
3
4
4
5
5
11
11
10
9

0
0
0
21
49
70
63
77
113
112
137
133
277
271
253
238
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Nivel de învăţământ

Secundar superior
Liceal – Specializarea:
Științe ale naturii

Secundar superior
Liceal – Specializarea:
Filologie

Secundar superior
Liceal – Specializarea:
Științe sociale

Anul şcolar

Număr de
clase/ grupe

Număr de
copii / elevi

2016/ 2017
2017/ 2018
2012/ 2013
2013/ 2014
2014/ 2015
2015/ 2016
2016/ 2017
2017/ 2018
2012/ 2013
2013/ 2014
2014/ 2015
2015/ 2016
2016/ 2017
2017/ 2018
2012/ 2013
2013/ 2014
2014/ 2015
2015/ 2016
2016/ 2017
2017/ 2018

9
8
5
6
7
8
8
8
8
8
9
10
11
11
4
4
4
5
6
7

264
239
149
170
192
213
219
232
239
246
286
302
332
315
122
129
130
158
189
210

Situaţia la învăţătură 2016-2017
Elevi
Elevi înscrişi
rămaşi la
Nivelul
început de
sfârşt de an
an
an
Clasa pregatitoare 26
26

Promovaţi

Procentul de
promovabilitate

Repetenti

Retrasi

26

-

-

100%

Clasa I

21

24

24

-

-

100%

ClasaaII-a

0

0

0

-

-

-

Clasaa III-a

0

0

0

-

-

-

ClasaaIV-a

0

0

0

-

-

-

Total

47

50

50

-

-

100%

Clasa aV-a

49

51

51

-

-

100%

ClasaaVI-a

27

26

25

1

-

96,16%

Clasaa VII-a

32

32

32

-

-

100%

Clasa aVIII-a

29

29

29

-

-

100%

Total

137

138

137

1

-

-

ClasaaIX-a

261

253

253

-

-

100%
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ClasaaX-a

276

273

273

100%

ClasaaXI-a

235

234

234

100%

ClasaaXII-a

231

232

231

1

96,16%

Total

1003

992

991

1

-

Situaţia medii /clase la liceu

11

12

13

14

15

Evaluarea naţională
a) limba şi literatura română

Anul

Nr.
note
între
1–
1,99

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

-

%

Nr.
note
între
2–
2,99

-

-

%

Nr.
note
între
3–
3,99

-

-

%

Nr.
note
4–
4,99

%

Nr.
note
5–
5,99

-

3
-

13.04
-

3
1
1
-

%

13.04
5.88

6,67
-

Nr.
note
6–
6,99
4
4
1
1
3
3
1

%

17.39
23.53
5.88
8.33
15,79
20
3,58

Nr.
note
7–
7,99

%

Nr.
note
8–
8,99

2
5
5
5
2
5
10

8.70
29.41
29.41
41.67
10,53
33,33
35,71

9
7
6
4
11
5
9

%

39.13
41.18
35.29
33.33
57,89
33,33
32,14

Nr.
note
9–
9,99

%

8.70
5.88
23.53
16.67

2
1
4
2
3
1
8

15,79
6,67
28,57

16

Nr.
note
10

%

-

-

b) matematica
Nr.
note
între
1–
1,99

%

Nr.
note
între
2–
2,99

2010

-

-

1

2011

-

-

2012

-

a)clasa

2013
2014
2015
2016

Nr.
note
între
3–
3,99

%

2

-

4.3
5
-

-

-

-

-

-

-

Nr.
note
4–
4,99

%

2

-

8.7
0
-

-

-

-

-

-

-

Nr.
note
5–
5,99

%

6

-

8.7
0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

3

%

Nr.
note
6–
6,99

%

Nr.
note
7–
7,99

%

Nr.
note
8–
8,99

%

Nr.
note
9–
9,99

%

Nr.
not
e
10

%

13.04

-

-

-

-

1

8.3
3

26.
09
17.
65
-

1

4.35

5

18.90

3

13.04

4

23.53

6

4

23.53

6
1

35.29
8.33

4
3

138.4
1
20.61
69.44

5
5

29.41
41.67

5,2
6
-

5

26,32

2

10,52

5

26,32

6

31,58

2
3

13,34
10,71

6
3

40
10,71

3
12

20
42,86

4
8

26,66
28,57

2017

3
2
2

11.76
16.67

-

2

7,1
5

Bacalaureat
b) limba şi literatura română

Anul

Nr.
note
între
1–
1,99

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

-

%

Nr.
note
între
2–
2,99

-

-

%

Nr.
note
între
3–
3,99

%

Nr.
note
4–
4,99

%

Nr.
note
5–
5,99

%

Nr.
note
6–
6,99

%

Nr.
note
7–
7,99

%

Nr.
note
8–
8,99

%

Nr.
note
9–
9,99

%

-

3
3
-

1.52
1.55
-

1
2
2
5
7
2
1
1

0.73
1.26
1.13
2.53
3.63
1,04
0,5
0,48

20
19
39
48
54
31
26
9

14.60
11.95
22.03
24.24
27.98
16,32
14,77
4,37

33
53
59
50
39
29
38
36

24.09
33.33
33.33
25.25
20.21
15,26
21,59
17,48

40
42
39
44
43
46
55
55

29.20
26.42
22.03
22.22
22.28
24,21
31,25
26,7

31
29
27
32
35
53
45
64

22.63
18.24
15.25
16.16
18.13
27,89
25,57
31,07

12
14
11
15
12
31
12
41

8.76
8.81
6.21
7.58
6.22
16,32
6,82
19,9

Nr.
note
10

%

1
-

0.51
-

1

0,48

b) matematica
a)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

c Nr.
l note
aîntre
s1–
a1,99
1
2
2
1
-

%

Nr.
note
între
2–
2,99

0.73
1.26
1.13
0.51
-

3
2
1
2

%

Nr.
note
între
3–
3,99

1.89
1.13
0.51
1.04

1
2
3
4
4

%

Nr.
note
4–
4,99

%

0.73
1.26
1.69
2.02
2.07

4
3
2
5
4

2.92
1.89
1.13
2.53
2.07

2

0,96

Nr.
note
5–
5,99
22
20
35
43
40
21
14
13

%

Nr.
note
6–
6,99

2.13
1.19
0.64
1.28
1.07
10,93
7,91
6,25

28
42
49
44
42
30
25
21

%

Nr.
note
7–
7,99

20.44
26.42
27.68
22.22
21.76
15,63
14,13
10,10

43
45
37
48
49
50
49
47

%

Nr.
note
8–
8,99

Nr.
note
9–
9,99

%

31.39
28.30
20.90
24.24
25.39
26,04
27,68
22,6

29
27
31
34
33
46
61
53

21.17
16.98
17.51
17.17
17.10
23,96
34,46
25,48

17

8
15
16
18
16
42
27
62

%

5.84
9.43
9.04
9.09
8.29
21,88
15,26
29,81

Nr.
note
10

%

3

1.55

10

4,81
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Rezultatele obținute la olimpiade și concursuri
Situație statistică privind rezultatele la olimpiade și concursuri
școlare în perioada 2014-2017

rezultate obținute la olimpiade școlare
număr de premii
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rezultate obținute la olimpiade și concursuri școlare
180

număr de premii
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Situația statistică referitoare la premiile obținute în perioada
2014-2017 la concursuri, pe nivel de desfășurare
Concursuri
internaționale
An școlar

4

Concursuri
naționale,
interjudețene,
regionale
54

Concursuri
județene

Total

99

157

19

2014-2015
An școlar
2015-2016
An școlar
2016-2017

6

2

37

85

124

5

56

103

164

rezultate obținute la concursurile școlare
internaționale

număr de premii

5
4
3
2

1
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rezultate obținute la concursurile școlare
naționale

număr de premii
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rezultate obținute concursuri școlare județene
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Situația statistică referitoare la premiile obținute în perioada
2014-2017 la concursuri, pe premii

An școlar 2014-2015
An școlar 2015-2016
An școlar 2016-2017

35

Premii I
17
19
32

Premii II
23
22
29

Premii III
38
24
38

numărul premiilor I

număr de premii
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numărul premiilor II
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număr de premii
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numărul premiilor III
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Situație statistică cu numărul de elevi participanți la concursurile
școlare

An școlar 2014-2015
An școlar 2015-2016
An școlar 2016-2017

Număr de elevi participanți la
concursuri

Procent din numărul
de elevi ai școlii

169
165
178

14%
13%
15%

 BAZA MATERIALĂ
Liceul dispune de două corpuri de clădiri. Clădirea principală-corpul A
conţine 17 săli de clasă, 2 laborator de informatică, 1 laborator chimie, 1
laborator fizică, cancelarie, cabinete de: biologie,chimie, fizică, consiliere
părinți, geografie-istorie, CEAC, directori, CA, secretariate, administratie,
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inginerde sistem, contabilitate, 1 bibliotecă cu sală de lectură, 1 cabinet medical,
1 cabinet stomatologic, 1 sală de sport, arhiva.
Corpul B adăposteşte astăzi 24 săli de clasă, 2 laboratoare de informatică, 1
laborator chimie- fizică, cancelarie corp B, cabinete de: chimie-fizică, istoriegeografie, consiliere școlară, director, secretariat,1 bibliotecă, 1 sala de sport, 1
cabinet medical, arhiva.
.
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE

Nr.
crt.
1.

Tipul de spaţiu
Săli de clasă /grupă

Număr
spaţii
41

Suprafaţă (mp)
2073,83

2.

Cabinete*

12

173,52

3.

Laboratoare*

8

525,82

4.

Ateliere*

1

369

5.

Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi

2/2

572,26/1161

-

-

sport*
6.

Spaţii de joacă *
Total

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
Nr.
crt.

Tipul de spaţiu

Număr
spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Bibliotecă şcolară / centru de informare şi

2

116,5

-

-

documentare
2.

Sală pentru
servit masa*

3.

Dormitor *

-

-

4.

Bucătărie *

-

-

5.

Spălătorie *

-

-

6.

Spaţii sanitare*

15

246,67

7.

Spaţii depozitare materiale didactice

-

-

16

357,34

TOTAL

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
Nr.
crt.
1.

Tipul de spaţiu
Secretariat

Număr
spaţii
3

2.

Spaţiu destinat echipei manageriale

3

53,37

3.

Contabilitate

1

13,93

4.

Birou administraţie*

1

8,25

TOTAL

8

106,45

Suprafaţă (mp)
32,,9
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.
 RESURSE UMANE

.
Elevii reprezintă în liceul nostru, cu adevărat, valoarea cea mai de preţ, acestia obţinand
numeroase premii la olimpiadele şi concursurile şcolare. De asemenea, elevii iniţiază, organizează
şi participă la un număr impresionant de activităţi şcolare şi extraşcolare, curriculare şi
extracurriculare, dând dovadă de creativitate, spirit organizatoric, abilităţi de lucru în echipă,
responsabilitate şi devotament.
Absolvenţii noştri confirmă înaltul nivel de pregătire pluridisciplinară prin promovarea
examenelor de admitere în învăţământul şi prin gama largă de specializări în care-şi continuă
pregătirea: informatică, drept, economie şi administrarea afacerilor, matematică, fizică, medicină,
geografie, limba română, limbi moderne, psihologie, istorie, telecomunicaţii, arhitectură, construcţii
etc.
Absolvenţii liceului au creat un renume de prestigiu pentru şcoala care i-a format. Acest fapt
este consfinţit prin numărul mare de specialişti în diverse domenii: administraţia publică, bănci,
spitale, firme şi în învăţământul preuniversitar căt și cel universitar din țară și în afara țării.
Corpul profesoral este alcătuit din profesionişti recunoscuţi la nivel naţional şi judeţean.

Personalul didactic:

Anul şcolar

Număr total de
cadre didactice

Număr de
norme
didactice
întregi /
posturi

Număr de cadre
didactice cu norma
de bază în unitatea
de învăţământ/
procent din număr
de persoane

Număr de
titulari/procent
din număr de
norme întregi /
posturi

Număr de
cadre calificate
/ procent din
număr de
cadre didactice

2012/ 2013
54

39

43(80%)

37(95%)

54(100%)

56

41

45(80%)

38(93%)

56(100%)

51

41

44(86%)

39(95%)

51(100%)

61

48

54(88%)

43(89%)

61(100%)

48(96%)

64(100%)

51(94,44%)

64(100%)

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

55(86%)

2016/ 2017
64

50
56(87,5)

2017/2018
64

54

Modalitatea angajării pe
post*
(titularizare, detaşare,
suplinire,
transfer;exprimare
numerică şi procentuală)

Titularizare- Detașare- 3/ 5%
Suplinire- 4/ 7%
Transfer- 1/ 2%
Titularizare- Detașare- 2/ 3%
Suplinire- 4/ 7%
Transfer- 6/ 11%
Titularizare- 2/ 4%
Detașare- 2/ 4%
Suplinire- 4/ 8%
Transfer- 2/ 4%
Titularizare- 1/ 2%
Detașare- 2/ 3%
Suplinire- 7/ 11%
Transfer- 2/ 3%
Titularizare- 1/ 1%
Detașare- 3/ 4%
Suplinire- 3/ 4%
Transfer- 4/ 6%
Titularizare- 1/ 1%
Detașare- 4/ 6%
Suplinire- 8/12%
Transfer- 2/3%
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Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat cu baza în liceu:
Număr
personal
didactic
necalificat

Număr personal didactic calificat
Anul
şcolar
Cu
doctorat

Cu gradul
I

Cu gradul
II

Cu
definitivat

Fără
definitivat

-

2012/ 2013

5

28

6

4

-

-

2013/ 2014

6

27

6

6

-

-

2014/ 2015

5

29

6

4

-

-

2015/ 2016

6

34

4

8

2

-

2016/ 2017

7

37

6

4

1

-

2017/2018

8

35

7

4

2

-

Personalul didactic auxiliar
Numărul de personal este:
Număr
de
persoane
încadrate

Număr de norme
pentru fiecare
categorie de
personal

sub normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

la nivelul normativelor
privind încadrarea
categoriei respective de
personal

peste normativele privind
încadrarea categoriei
respective de personal

Secretar

2

2

-

X

-

Administrator financiar

2

2

-

X

-

Administrator patrimoniu

1

1

-

X

-

Laborant

1

1,5

-

X

-

Tehnician

-

-

-

-

-

Informatician

1

1

-

X

-

Bibliotecar

2

1,5

-

X

-

TOTAL

9

9

-

-

-

Categorie de personal

Personalul didactic auxiliar- total– evoluţia în ultimii 5 ani
Numărul de personal este:

Anul şcolar

Număr de persoane
încadrate

Număr de norme
pentru fiecare
categorie de
personal

sub normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

la nivelul normativelor
privind încadrarea
categoriei respective de
personal

peste normativele privind
încadrarea categoriei
respective de personal
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Numărul de personal este:

Anul şcolar

Număr de persoane
încadrate

Număr de norme
pentru fiecare
categorie de
personal

sub normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

la nivelul normativelor
privind încadrarea
categoriei respective de
personal

peste normativele privind
încadrarea categoriei
respective de personal

2012/ 2013

9

9

-

X

-

2013/ 2014

9

9

-

X

-

2014/ 2015

9

9

-

X

-

2015/ 2016

9

9

-

X

-

2016/ 2017

9

9

-

X

-

2017/ 2018

9

9

-

X

-

Personalul nedidactic (număr pe categorii):
Numărul de personal este:

Categorie de personal

Îngrijitori
Muncitori întreţinere
Fochist
Paznic
TOTAL

Număr de
persoane
încadrate

Număr de norme
pentru fiecare
categorie de
personal

7
3
6
16

7
3
6
16

sub normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

la nivelul
normativelor privind
încadrarea categoriei
respective de
personal

peste normativele privind
încadrarea categoriei
respective de personal

Personalul nedidactic- total– evoluţia în ultimii 5 ani
Numărul de personal este:

Anul şcolar

Număr de persoane
încadrate

Număr de norme
pentru fiecare
categorie de
personal

2012/ 2013

15

15

2013/ 2014

15

15

2014/ 2015

15

15

2015/ 2016

15

15

2016/ 2017

15

15

2017/ 2018

16

16

sub normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

la nivelul normativelor
privind încadrarea
categoriei respective de
personal

peste normativele privind
încadrarea categoriei
respective de personal
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RELAŢII CU COMUNITATEA
Liceul Teoretic a inițiat numeroase proiecte in parteneriat cu comunitatea locală, după cum
urmează:
Acord de
Parteneriat

Denumirea activitatii

Inspectoratul Școlar Județean Iași

Iaşul cultural - Iaşul personalităţilor,

Inspectoratul Școlar Județean Iași

Aqua Vision – cultură şi civilizaţie,

Inspectoratul Școlar Județean Iași

Cheia Succesului

Inspectoratul Școlar Județean Iași

Junior English

Inspectoratul Școlar Județean Iași
Palatul Copiilor Iași

Europa în imagini

Inspectoratul Școlar Județean Iași

Culorile Solidarităţii
Ediţia a II-a

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”Iași

Proiect de mediu

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”Iași

Simpozionul ”Istorii, percepții și reflecții
culturale”

Inspectoratul Școlar Județean Iași

Concursul MAST

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași

Proiecte de mediu

Universitatea Politehnică București, Facultatea Proiect de dezvoltare și educare a elevilor pe
de chimie aplicată și știința materialelor
linie tehnico-științifică
Colegiul
Tehnic
de
Electronică
Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu”Iaşi
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”

şi Proiectul „Ştiinţă şi Pasiune”

Proiectul judeţean
Salonul Proiectelor de Antreprenoriat
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Şcoala „Petru Poni”

Cupa Petru Poni

Şcoala „Ştefan cel Mare”
Tribunalul Iaşi
Şcoala „Dimitrie A.Sturdza”
Şcoala „Gh.I.Brătianu”
Şcoala Gimnazială Ţuţora

Proiectul „Fapta care sfinţeşte”
„Ziua Porţilor deschise”
„Pădurea, colţ de rai”
Misterele Naturii
Concursul
„Cuvânt, Sunet, Culoare”
Avem nevoie de sprijinul semenilor noştri
Concursul Naţional
„Viitorul este Verde”
„Păstrez tradiţia neamului meu”
Cantemir- Junior
Activităţi de promovare a calităţii mediului

Şcoala Gimnazială Ţuţora
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”
Liceul Tehnologic
„Nicolae Bălcescu”
Fundaţia „Alături de Voi”
Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi” Iasi

Evenimentul „Funda Umană”
Iniţierea şi Colaborarea în organizarea şi
desfăşurarea de programe comune
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Activităţi din aria ofertelor educaţionale
Mediului
Liceul Teoretic
Derularea unor proiecte şi programe
„Principesa Natalia Dadiani”
educaţionale
Asociaţia Clubul Sportiv de dans Unic 2008
Program de informare şi educare asupra
culturii dansului
Primăria Municipiului Iaşi
Iaşul cultural - Iaşul personalităţilor,
Palatul Copiilor
Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi” Iasi

Iaşul cultural - Iaşul personalităţilor,
Iaşul cultural - Iaşul personalităţilor,

Muzeul Literaturii Române
Radio Iaşi
Evenimentul Regional al Moldovei
AJO
Căminul de Pensionari „Sf.
Parascheva”
Asociaţia „Steluţe pe pământ”
Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”
Asociaţia „Pro Cuza” Iaşi
Direcţia Silvică Iaşi
ANCAAR

Culorile Solidarităţii
Culorile Solidarităţii
Culorile Solidarităţii
Culorile Solidarităţii
Culorile Solidarităţii

Iaşul cultural - Iaşul personalităţilor,
Iaşul cultural - Iaşul personalităţilor,
Iaşul cultural - Iaşul personalităţilor,
Iaşul cultural - Iaşul personalităţilor,
Cuvioasă Culorile Solidarităţii

Crucea Roşie
Fundaţia EDINFO

Culorile Solidarităţii
Culorile Solidarităţii

Asociaţia pentru dezvoltare personală din Iaşi
Organizaţia Naţională Cercetaşii României
Asociaţia „Little People”

Culorile Solidarităţii
Culorile Solidarităţii
Culorile Solidarităţii

Muzeul Literaturii Române
Evenimentul Regional al Moldovei
Uniunea Scriitorilor din România

Culorile Solidarităţii
Culorile Solidarităţii
Culorile Solidarităţii
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Radio Iaşi
Ateneul Tătăraşi
Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi” Iasi
Salle”
AJO
Asociaţia Culturală „Artă, Tradiţii- Patrimoniu
fără frontiere”
Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret”,
Suceava
Asociaţia SENTIRE
Liceul Teoretic „Dunărea” Galaţi
Liceul Tehnologic
„ Nicolae Bălcescu” Flămânzi
Colegiul Tehnic
„Edmund Nicolau” Focşani
Liceul Tehnologic Economic de Turism
Muzeul Literaturii Române
Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”
Colegiul Economic Administrativ Iaşi
Ateneul Tătăraşi
Inspectoratul Școlar Județean Iași

Culorile Solidarităţii
Culorile Solidarităţii
Culorile Solidarităţii

Asociaţia pentru Jurnalism şi Online Media
Liceul Teoretic „Vasile Alescandri”

AQUA VISION- cultura si civilizatie
Cheia succesului

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”
Răducăneni
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”

Cheia succesului

Şcoala Gimnazială „Al.I.Cuza”,Podu Iloaiei

Cheia succesului

Culorile Solidarităţii
Culorile Solidarităţii
Culorile Solidarităţii
Culorile Solidarităţii
Culorile Solidarităţii
Culorile Solidarităţii
Culorile Solidarităţii
„Gândesc, deci evit”
AQUA VISION- cultură şi civilizaţie
AQUA VISION- cultură şi civilizaţie
AQUA VISION- cultură şi civilizaţie
AQUA VISION- cultură şi civilizaţie
AQUA VISION- cultură şi civilizaţie

Cheia succesului
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SCHEMA ORGANIZATORICĂ A LICEULUI

Comisii de lucru
Consilier școlar
Consiliul ELEVILOR

Catedra
Fizică

Catedra
Matematică

Catedra
Lb. engleză

Catedra
Lb. română

30

portari

întreţinere

muncitori

personal îngrijire

Comisia metodică arte
(educație plastică,
educație muzicală,
educație fizică)

Catedra
Lb. franceză

Comisia metodică
chimie-biologie

Catedra
Socio-umane

Catedra
informatică

Comisia metodică
Geografie-religie

Consiliu PĂRINŢILOR
CURRICULUM

Secretar
Contabil

Consilier educativ
Secretar șef
Bibliotecari
Departament
administrare
reţea
Laboranti
fizicăchimie
biologie
Contabil șef

Director adjunct

Didactic
auxiliar
Sector administrativ

Consiliul
Profesoral
Consiliul de Administraţie
CEAC

Director

2. ANALIZA DE NEVOI
ANALIZA PESTEL
2.1.1.

Factorii politici

Politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de
educaţie, iar politica educaţională la nivel regional şi local este orientată spre dezvoltarea relaţiilor
de colaborare între instituţiile locale şi şcoala noastră cu scopul descentralizării şi flexibilizării, a
descongestionării activităţii.
Contextul european
Strategia EUROPA 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă propune o nouă
viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să
iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă
incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială.
În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 priorităţi
interdependente stabilite la nivelul statelor membre:
Creştere inteligentă:Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere şi inovare
Creştere durabilă: Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea
resurselor şi ecologice
Creştere inclusivă: Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială
Context naţional:
Programul de guvernare 2017-2020reprezintă platforma-cadru pentru definirea şi aplicarea
politicilor de dezvoltare economică a României, în concordanţă cu politicile Uniunii Europene,
având ca priorităţi realizarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, cu niveluri
ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi de coeziune socială.
În capitolul Educație, Programul de guvernare 2017-2020se pliază pe prioritățile Comisiei
Europene, respectiv îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de educaţie
şi formare profesională, participarea sporită la toate formele de educaţie şi o mai mare mobilitate
educaţională şi profesională a elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice în vederea atingerii celor
două ţinte în domeniul educaţional fixate prin strategia Europa 2020. Aceste obiective, la nivel
european, sunt:
 reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la un nivel maxim de 10%;
 creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar cu vârsta de 30-34 ani la cel puţin
40%.
Respectând principiul subsidiarităţii, Guvernul şi Ministerul Educaţiei Naţionale vor da curs
acelor politici care vor permite o mai bună gestionare la nivel micro a resurselor publice, în raport
cu obiectivele educaţionale şi de dezvoltare regională pe care le au de îndeplinit.
Descentralizarea nu se poate face însă fără întărirea legislaţiei privind responsabilitatea
publică şi fără protejarea instituţiilor de învăţământ de interferenţele politicului. Aceste măsuri vor
asigura întărirea ataşamentului comunităţilor locale faţă de activităţile care au loc în şcoală,
asigurarea stabilităţii cadrelor didactice şi a echipelor de management şcolar şi creşterea gradului de
transparenţă. (http://www.drp.gov.ro).
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2.1.2. Factorii economici
Distribuţia domeniilor de activitate din Zona Metropolitană Iaşi este în general corelată din
punct de vedere al numărului de salariaţi, al cifrei de afaceri totale şi al numărului de firme active.
Cele mai cuprinzătoare domenii sunt: Comerţul, Industria şi Serviciile, urmate de Construcţii. Deşi
totalizează doar un sfert din numărul de salariaţi declaraţi în raportările financiare, firmele din
Comerţ deţin o pondere de aproape 45% din cifra de afaceri a Zonei Metropolitane (firme cu sediul
în acest areal).
Evoluţia în timp a economiei Zonei Metropolitane cunoaşte o dinamică accentuată a
numărului de firme active din High-Tech şi Construcţii, în anul 2007 acestea fiind de aproape 500
ori mai multe decât în anul 2000. La polul opus se situează firmele din Comerţ, Industrie şi
Agricultură, cu sediul în acest areal, care la nivel macro sunt caracterizate de o dinamică lentă sau
stagnare. Între cele două extreme, se regăseşte domeniul Serviciilor, cu un trend constant crescător,
care nu poate fi considerat un boom ci mai degrabă o dezvoltare susţinută şi durabilă.
Şi în ceea ce priveste evoluţia cifrei de afaceri la nivelul Zonei Metropolitane se observă o
evoluţie spectaculoasă în ceea ce priveşte firmele din domeniul HighTech, urmate de Construcţii şi
Servicii. Domeniul High-Tech a cunoscut o dezvoltare explozivă datorită unui bun suport privind
resursele umane, reprezentat de un centru universitar puternic.
Analiza sectorului antreprenorial din Zona Metropolitana Iaşi sugerează faptul că Polul de
Creştere Iaşi reprezintă forţa motrice a dezvoltării economice a întregului judeţ oferind câteva
concluzii importante privind dezvoltarea competitiva:



ponderea mare a ZMI în activitatea economică a Judeţului Iaşi
dezvoltarea şi consolidarea mediului antreprenorial, atât în ceea ce priveşte numărul de
firme, cât şi a cifrei de afaceri

restructurarea sectoarelor economice, cu accent pe cel terţiar, bazat pe redistribuirea forţei
de muncă şi câştiguri de productivitate

creşterea spectaculoasă a sectoarelor intensiv tehnologice (High-Tech).
(V. http://www.primaria-iasi.ro/uploads/PIDPC_Iasi_2009_10_29.pdf)

2.1.3.

Factorii sociali

Structura pe grupe mari de vârstă (conform datelor statistice de la recensămintele din 1992
şi 2002) pune în evidenţă o scădere relevantă a populaţiei tinere (0-14 ani) în mediul urban în timp
ce a înregistrat o uşoară creştere în mediul rural, o evoluţie crescătoare a populaţiei adulte (15 – 59
ani) şi o uşoară creştere a populaţiei vârstnice (de 60 ani şi peste) pe întregul areal al zonei
metropolitane.
În viitor se prognozează o scădere a numărului populaţiei tinere, iar efectele demografice şi
economice ale acestei evoluţii se vor resimţi în timp şi vor atrage schimbări la nivelul diferitelor
subpopulaţii (populaţia şcolară, populaţia de vârstă fertilă, populaţia în vârstă de muncă).
Datorită faptului că în aria metropolitană natalitatea a fost mai mare decât mortalitatea, s-a
înregistrat întotdeauna un spor natural pozitiv (1,17% în 2001 şi 1,40% în 2006), regiunea situânduse în top la nivel de ţară.
Din punct de vedere al structurii etnice, populaţia dominantă a Zonei Metropolitane este
reprezentată de români cu un procent de 98%, urmată de rromi cu 1,2% şi alte naţionalităţi cu 0,8%.
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Conform statisticilor, distribuţia apartenenţei la religie este astfel: ortodocşi: 92,8%,
romano-catolici: 4,7%, alte religii: 2,5%
Conform datelor din sursele citate, se constată la nivel de municipiu o evoluţie descendentă
a fenomenului infracţional cu 49,75% pentru anul 2008 comparativ cu anul 2002. În zona rurală, în
topul numărului de infracţiuni se află Miroslava, iar la polul opus Leţcani.
În Municipiu se observă probleme sociale diverse, ţinute în schimb sub control de către
municipalitate prin Direcţia de Asistenţă Comunitară, care oferă o gamă largă de servicii sociale,
coroborate cu o infrastructură tehnică dezvoltată (12 Centre de zi, 13 centre de plasament, 2 Centre
de bătrâni etc.). Municipiul Iaşi se caracterizează şi prin numărul mare de ONG-uri şi fundaţii
(ADV, Bethany etc) care activează în sfera serviciilor sociale.
2002 ZMI: Populaţie activă numeroasă la nivel de municipiu şi la nivelul comunelor
Ciurea şi Miroslava şi o pondere însemnată a elevilor şi studenţilor în total populaţie inactivă
(aproximativ 44%). Evoluţie ascendentă a numărului de pensionari de la 17,94% în 2002 la 23,25%
în 2008.
Conform informaţiilor furnizate în “Breviarul Statistic al JudeŢului Iaşi - 2008” (pag. 12),
piaţa muncii din Judeţul Iaşi (deci şi din ZMI) se înscrie în prezent în tendinţele manifestate la
nivelul ţării, prin reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate.
2002 ZMI. Populaţie angrenată în principal în domeniul serviciilor, al comerţului şi
industrie, la polul opus fiind angajaţii din sectorul primar. Ulterior anului 2002, structura populaţiei
ocupate pe activităţi ale economiei naţionale reflectă faptul că, în ultimii ani, sectorul serviciilor a
înregistrat o curbă ascendentă, proporţia persoanelor ocupate crescând de la an la an. În contrast,
sectorul agricol (primar) a înregistrat un declin, populaţia care lucrează în agricultură aflându-se în
scădere.
2007 Municipiul Iaşi - Trend ascendent al forţei de mună în domeniul serviciilor,
comerţului şi construcţiilor.
(V. http://www.primaria-iasi.ro/uploads/PIDPC_Iasi_2009_10_29.pdf)
Educație
Analiza învăţământului preuniversitar din judeţul Iaşi este structurată pe trei mari
dimensiuni19 – resursele umane ale sistemului de învățământ, participarea la educaţie şi eficienţa
internă a sistemului de învăţământ şi rezultatele obţinute – fiecare dintre ele urmărind, prin
intermediul indicatorilor specifici, poziţionarea judeţului în raport cu media naţională şi
poziţionarea faţă de situaţia regională.

Rețeaua școlară detaliată în funcție de tipuri de unități și de zone
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Numărul de cadre didactice este indicatorul care furnizează cea mai clară imagine asupra
dimensiunii sectorului educaţional şi a cărui evoluţie poate fi atât o cauză, cât şi un efect al
schimbărilor produse la nivel economico-social. Analizăm acest indicator al judeţului Iaşi prin
prisma situaţiei de la nivel naţional şi de la nivel regional.

Personalul didactic pe niveluri de aducație din județul Iași

Procentual, scăderea este de 11,64 %, mai mare decât mediile regională (10,67%) şi
naţională (8,85%). Acest aspect necesită investigaţii suplimentare şi corelări cu alţi indicatori,
precum evoluţia numărului de elevi, pentru o mai bună înţelegere a fenomenului şi o fundamentare
corectă a viitoarelor intervenţii sau politici publice avute în vedere de Consiliul Judeţean în
colaborare cu Inspectoratul Şcolar şi alte instituţii.
Scăderea numărului de elevi s-a accentuat în comparaţie cu anii precedenţi, atât la nivel
naţional – populaţia cu vârstă de şcolarizare (3-23 ani) s-a redus în intervalul 2003-2010 cu peste
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800.000 persoane – cât şi la nivelul judeţului Iaşi. Evoluţiei demografice negative i s-a mai adăugat
şi efectul produs de emigrarea temporară sau definitivă a unui segment important de populaţie de
vârstă activă.

Graficele de mai sus arată faptul că populaţia şcolară din judeţul Iaşi a cunoscut o curbă a
scăderii similară cu cea de la nivel naţional, cu o modificare mai accentuată între anii 2007-2008 şi
anii 2010-2011, aşa cum se vede şi din tabelul următor. Astfel, la nivelul judeţului Iaşi, între 2007 şi
2012 populaţia şcolară a scăzut cu aprox. 5,17%, în timp ce la nivelul naţional scăderea a fost mai
puternică, ajungând până la 6,5%.
Fenomenul abandonului şcolar reflectă participarea la sistemul educaţional. Abandonul se
referă la situaţia în care un elev a frecventat şcoala o anumită perioadă de timp, după care renunţă,
se retrage sau părăseşte şcoala fără intenţia de a mai reveni, iar rata abandonului şcolar se
determină ca raport procentual între numărul de elevi care au abandonat şcoala şi numărul total al
elevilor care au fost înscrişi în anul şcolar respectiv.
Din datele noastre, în ceea ce privește rata abandonului şcolar în învăţământul
preuniversitar, în judeţul Iaşi avem următoarea situaţie:

Observăm un abandon mai ridicat în mediul rural, în anumiţi ani aproape dublu faţă de
abandonul din mediul urban, uneori chiar şi peste, cum e cazul anului şcolar 2008-2009, când
0,836% dintre elevii din mediul rural au abandonat şcoala, faţă de 0,397 din mediul urban.
Faţă de media judeţeană, ciclul de învăţământ analizat mai sus are o bună poziţionare.
Potrivit datelor din Anuarul Statistic al judeţului Iaşi 2012, în cazul învăţământului primar şi
gimnazial (clasele I-VIII) s-a înregistrat o rată a abandonului de 1,9% în anul şcolar 2007-2008.
Putem trage aşadar concluzia că fenomenul abandonului şcolar afectează mai puţin învăţământul de
masă de zi decât celelalte forme – spre exemplu, tot în anul 2007-2008 în învăţământul profesional
s-a înregistrat o rată a abandonului de 5,9%. Rămâne de investigat în ce măsură acest fapt se
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datorează unor factori externi sau unor politici coerente şi active în sensul reducerii abandonului în
învăţământul de masă, de zi.
Rata abandonului şcolar în învăţământul preuniversitar la nivelul jud. Iaşi, %, diferite cicluri
de
învăţământ

Din analiza comparativă a ratelor de abandon la nivelul judeţului şi la nivel naţional, putem
observa că Iaşul oscilează în jurul mediei naţionale, având ani în care abandonul este mai 66
accentuat decât cel naţional (anul 2011-2012 în cazul învăţământului primar şi gimnazial), dar şi ani
în care se situează sub medie (anul 2009-2010 pentru învăţământul liceal). Oscilaţia procentelor
privind abandonul şcolar în ultimii patru ani şcolari nu permite desprinderea unei concluzii
relevante. Ca urmare, I.S.J. Iaşi, potrivit Raportului asupra stării învăţământului judeţean, îşi
propune în anul şcolar 2012-2013 o analiză separată, pe o perioadă mai lungă de timp, aşa încât să
fie elaborate noi strategii în vederea diminuării acestui fenomen la nivel de judeţ.
Comparaţia mediei naţionale cu cea judeţeană privind rata abandonului şcolar

Principalul indicator care oferă un ordin de mărime rezultatelor sistemului educaţional este
numărul de absolvenţi, iar pentru a avea o imagine mai bună asupra contribuţiei judeţului la
numărul total de absolvenţi de la nivel naţional, propunem o abordare comparativă, în cifre
absolute.
Absolvenți pe niveluri de educație, jud. Iaşi, comparativ cu nivelul naţional
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În ceea ce priveşte rezultatele examenului care determină trecerea elevilor spre învăţământul
superior, cu excepţia anului 2010, judeţul Iaşi înregistrează procente de promovabilitate ale elevilor
mai mari decât media naţională.
Învăţământul universitar, postuniversitar şi cercetarea
Printre măsurile luate de-a lungul timpului şi care se remarcă în procesul de modernizare a
învăţământului superior românesc, se numără şi adoptarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, care
a modificat cadrul de reglementare, prin introducerea unui regim de clasificare a universităţilor şi
ierarhizare a programelor de studii, a unui nou mod de organizare a studiilor universitare de doctorat
şi prin reformarea managementului universităţilor, concomitent cu întărirea autonomiei universitare.
Municipiul Iaşi este unul dintre cele mai vechi şi prestigioase centre de formare universitară
din România. Anual, universităţile din Iaşi atrag studenţi din toată regiunea, dar şi din Republica
Moldova şi alte state, fiind al doilea centru universitar al ţării, după Bucureşti.
În Iaşi sunt organizate 5 unităţi de învăţământ superior de stat, după cum urmează:
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iaşi
 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi
 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi
 Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi.
Dintre cele 5 universităţi, 3 sunt clasificate în categoria de Universităţi de Cercetare Avansată şi
Educaţie (categoria valorică 1), potrivit evaluării făcute de Asociaţia Universităţilor Europene şi
aprobată de Ministerul Educaţiei. Cele 3 universităţi din Iaşi incluse în categoria 1, alături de alte
instituții precum Universitatea din Bucureşti şi Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca sunt
Universitatea „Al.I. Cuza”, Universitatea de Medicină şi Farmacie şi Universitatea Tehnică „Gh.
Asachi” Iaşi.
Din totalul studenţilor din Iaşi, aproape jumătate (43%) sunt înscrişi în anul 2012 în cadrul
Universităţii „Al.I. Cuza”, urmaţi de 36% la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”.
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O iniţiativă demnă de luat în considerare pentru dezvoltarea sistemului de învăţământ
superior din judeţ este cea a identificării şi agreării unei modalităţi de formare a unui consorţiu sau
parteneriat între universitățile din Iaşi, în baza unui acord negociat, urmând modele de bune practică
precum Târgu Mureş sau Timişoara. Printre avantajele formării unui astfel de parteneriat se numără
folosirea unui campus comun pus de dispoziţie de Consiliul Judeţean, mai buna cooperare cu
mediul de afaceri din regiune şi posibilitatea includerii într-un pachet de platforme de cercetare,
finanţat de Comisia Europeană, însă iniţiatorii proiectului trebuie să ţină cont de punctele sensibile
ale unui astfel de demers şi trebuie să ia în calcul posibilele efecte negative sau factori care pot
periclita obţinerea rezultatelor dorite.
Din consultările publice derulate de Consultant împreună cu Consiliul Judeţean Iaşi, a reieşit
faptul că există o discrepanţă între cererea de pe piaţa muncii şi nivelul de specializare al
absolvenţilor de universităţi, reclamată de reprezentanţii mediului de afaceri ieşan. Pe de altă parte
însă, universităţile sunt deschise pentru dialogul cu mediul de afaceri, promovează stagii de practică
ale studenţilor şi programe de formare specializate şi sunt adaptate specificului industriei locale.
Eforturile depuse de universităţi se concretizează şi în derularea de proiecte cu finanțare de tip
POSDRU, menite a aduce curricula universitară şi întreg procesul educaţional mai aproape de
nevoile mediului privat.
Un alt aspect semnalat cu ocazia interviurilor şi consultărilor publice derulate indică gradul
scăzut de retenţie al absolvenţilor în judeţul Iaşi, majoritatea îndreptându-se către oraşe precum
Cluj-Napoca sau Bucureşti, în special cei cu studii în domeniul IT&C.

2.1.4.

Factorii tehnologici

Infrastructura de transport
Accesibilitate asigurată atât în oraş cât şi în comunele componente ale Zonei Metropolitane
Iaşi; Trafic intens în municipiu datorat numărului mare de vehicule, pe o infrastructură
subdimensionată care prezintă multiple degradări, aspecte care converg la crearea de ambuteiaje în
principalele zone ale oraşului.
Din totalul de 502 km de străzi din Municipiul Iaşi, 348 de km reprezintă străzi moderne
care erau modernizate sau care au trecut printr-un amplu proces de reabilitare şi modernizare,
urmând ca diferenţa de 154 km să fie modernizaţi până în 2015. În zona metropolitană (fără
municipiu), din 333,38 km, aproximativ 200 km necesită intrarea într-un amplu proces de
modernizare până în 2015.
Activităţile de transport în regim de autogară se desfăşoară dispersat la nivel de municipiu,
în lipsa unui centru intermodal de transport unitar. Transportul în comun este bine reprezentat la
nivel de municipiu cu extindere la o parte din comunele metropolitane adiacente (Holboca, Tomeşti,
Ciurea, Valea Lupului).
Lungimea reţelei de distribuţie în Municipiul Iaşi este de 479,5 km, deservind doar 84,5%
dintre gospodăriile oraşului. Lungimea reţelei de distribuţie în rural este de 120 km (15,45%
gospodării deservite).
Lungimea reţelei de canalizare în Municipiul Iaşi este de 427,5 km (71,2% gospodării
racordate). În prezent, pentru atingerea unui grad important se impune extindere reţelei existente cu
încă 12 km. În comune, reţeaua de canalizare este de 29,2 km (doar 1,70% gospodării deservite).
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Atât Municipiul Iaşi cât şi celelalte localităţi din Zona Metropolitană sunt acoperite din
punct de vedere al infrastructurii de energie electrică (iluminat public, iluminatul locuinţelor private,
iluminatul instituţiilor publice, al agenţilor economici etc.)
2.1.5.

Factorii ecologici

În cursul anului 2005, au fost amplasate cinci staţii de monitorizare automată a
calităţii aerului (Pod de Piatră, Decebal – Cantemir, Oancea – Tătăraşi, Copou – Sadoveanu,
Tomeşti) prin intermediul cărora, analizând evoluţia emisiilor din atmosferă s-a constatat
următoarele:
- Emisiile de SO2 din atmosferă prezintă tendinţă de scădere în 2000 - 2005 şi o scădere
spectaculoasă în 2006 cu 50% faţă de 2005;
- Emisiile de la CET au scăzut în anul 2007 cu circa 60% faţă de anul 2006;
- În anul 2007, emisiile de NOx au scăzut cu 20,6% faţă de anul 2006;
- Emisiile de amoniac s-au menţinut în general, în jurul aceluiaşi ordin de mărime;
- Aglomerarea Iaşi este poluată cu pulberi sedimentale (mai ales Păcurari şi Gară);
- Concentraţia poluanţilor gazoşi în aer este situată sub valoarea legală prevăzută în legislaţie.
În mediul urban, ca urmare, atât a scăderii drastice a producţiei la marile unităţi industriale,
a încetării activităţii la unele unităţi (ex. Terom, Unirea, Fortus), cât şi datorită unor măsuri pentru
îmbunătăţirea calităţii apelor evacuate, emisiile de substanţe poluante rezultate s-au încadrat în
indicatorii de calitate avizaţi.
În mediul rural, se înregistrează accidental scurgeri de ape meteorice ce spală şi antrenează
substanţe poluante din zonele de depozitare a deşeurilor menajere şi şi a dejecţiilor zootehnice.
Scăderea sau încetarea activităţii la marii operatori industriali, mai ales din arealul urban, a
determinat diminuarea suprafeţelor de sol afectate de poluare. În arealul rural, se remarcă o scădere
a poluării chimice ca urmării a folosirii în proporţie din ce în ce mai mică a îngrăşămintelor
chimice, în timp ce poluările importante se datorează depozitelor de deşeuri neamenajate şi
necontrolate sau parţial controlate.
La nivelul Municipiului laşi există un sistem centralizat de colectare, transport şi eliminare
(prin depozitare) a deşeurilor, care se ocupă de gestionarea deşeurilor menajere, stradale şi
industriale produse în zona urbană. Colectarea deseurilor se face in municipiul Iasi si in 4 comune
limitrofe: Miroslava, Lunca Cetatuii, Tomesti si Dancu. Cantitatea medie lunara este de 11.00012.000 tone deseu menajer colectat din municipiu si din cele 4 comune. La o populatie de peste
300.000 locuitori din mediu urban, rezulta un indice mediu de colectare a deseurilor de: 1,45
kg/locuitor /zi.
2.1.6.

Factorii legislativi

Pentru a moderniza sistemul educaţional românesc, în scopul adaptării la cerinţele actuale
ale societăţii cunoaşterii şi la creşterea economică inteligentă şi favorabilă incluziunii, Guvernul
României a promovat Legea Educaţiei Naţionale. S-a acordat o atenţie deosebită tendinţelor
legislative recente în domeniul educaţiei, legislaţia reprezentând o parte obligatorie dar nu şi
suficientă a soluţiei necesare pentru modernizarea sistemului de educaţie. Din păcate, nu s-au
adoptat principalele legi subsecvente Legii Educaţiei Naţionale. De asemenea demersul legislativ
trebuie urmat de acţiuni administrative şi alocări financiare corespunzătoare.”
Prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc vizează următoarele
schimbări:
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 Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul
European al Calificărilor
Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează educaţia
timpurie ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi educaţie preşcolară (de la 3 la 6 ani);
introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar; creşterea duratei învăţământului gimnazial
la 5 ani; generalizarea, în perspectivă, a învăţământului de 12 clase.
 Modernizarea şi descongestionarea curriculumului
Crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor şcolare prin
reducerea volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea atractivităţii conţinuturilor
acestor programe. Legea introduce curriculumul bazat pe cele opt competenţe cheie de care are
nevoie fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru
incluziunea socială şi pentru intrarea pe piaţa muncii.
 Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor
Se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor.
Portofoliul va cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor şi a altor înscrisuri obţinute în urma
evaluării competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi informale. Din el
se va putea afla parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau performanţele lui deosebite.
Evaluările elevilor vor fi realizate la finalul clasei pregătitoare, la finalul claselor a II-a, a IV-a, a
VI-a şi a IX-a.
 Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem
Descentralizarea se va realiza prin transferul de responsabilităţi către Consiliul de administraţie
al unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale.
Legea introduce principul „finanţarea urmează elevul” prin care alocarea banilor publici va deveni
transparentă şi se va face în concordanţă cu ţinte educaţionale strategice.
 Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate
Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii este una din principalele ţinte ale PNR Traiectoria
ţintei pentru perioada 2010 - 2020 vizează atingerea unui nivel de 14,8% în 2013, de 13,8% în 2015
şi 11,3% în 2020, în condiţiile unui scenariu realist de dezvoltare economică şi în care se vor
implementa măsurile propuse.
Accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi atragerea
celor ce au părăsit timpuriu sistemul educaţional se realizează prin programe de tip „Şcoala după
şcoală” sau „A doua şansă”.
 Reformarea politicilor în domeniul resursei umane
Formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de licenţă într-o
specializare, masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an. Evoluţia în
cariera didactică se va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin dobândirea titlului de profesor emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar.
Calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se îmbunătăţească în urma
înfiinţării corpului naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin
concurs, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în
domeniul managementului educaţional; numai aceste cadre didactice vor putea ocupa funcţii de
 Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii
Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare profesională pe tot
parcursul vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi certificarea
competenţelor obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi non-formale.
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Analizând impactul acestor măsuri asupra ţintelor școlii noastre, constatăm că viziunea asupra
legislaţiei favorizează și atingerea unor ţinte ale școlii, cum ar fi creșterea calităţii procesului
educaţional, formarea cadrelor didactice și asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru
şcolarii proveniţi din grupurile dezavantajate.

ANALIZA SWOT

DOMENIUL CURRICULUM
PUNCTE TARI:














PUNCTE SLABE:

- la examenului de bacalaureat procentul de
promovabilitate 98,52% (peste media pe țară,
iulie 2017);
-la examenul național 100% promovabilitate
-oferta educaţională diversificată;
-întărirea gimnaziului prin realizarea a 2 clase a
V-a
-număr mare de cadre didactice care au
experienţă în proiectarea de programe de
opţional din CDŞ;
-valorificarea metodelor moderne de predareînvăţare, pentru schimb de experienţă prin
interasistenţă şi lecţii demonstrative cu caracter
interdisciplinar;
-număr mare de premii obținute de elevi la
concursurile și olimpiadele școlare;
- implicarea şi responsabilizarea elevilor în
activităţi curriculare şi extracurriculare;
- numărul mare de proiecte educative şi
activitati extraşcolare,
-numar mare de elevi participanți la Concursul
”Cheia succesului” pentru selecția elevilor de
clasa a V-a

- procent mic de medii cuprinse între 9-10 la
examenele naționale;
- concentrarea activităților pe conținuturi și nu
pe nevoile de formare ale elevilor;
- utilizarea redusă a platformei AEL de către
cadrele didactice;
- numar mic de activitati extrascolare, la unele
clase
- insuficienta utilizare a unor strategii didactice
care să aplice metode activ-participative de către
unele cadre didactice.

OPORTUNITĂȚI:

AMENINȚĂRI:

- oferta generoasă de profiluri și specializări,
filiera teoretică;
-posibilitatea de a fi indrumați de profesorii
liceului pentru a dobândi performanțe școlare;
-colaborarea cu alte şcoli şi instituţii (I.S.J.,
asociaţii de tineret, ONG-uri etc.) în vederea
optimizării aplicării curriculumului şi a
extinderii experienţei elevilor în domenii
extracurriculare;
- posibilitatea demarării de proiecte cu finanţare
europeană nerambursabilă privind dezvoltarea
şcolară prin diferite tipuri de activităţi.

- existenţa unui dezechilibru dintre numărul de
ore alocat unor discipline şi conţinuturile
programelor încă destul de încărcate;
- insufieciența resurselor financiare pentru
dotarea cu mijloace de învățământ pe măsura
necesarului la standardele vizate de școală.
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DOMENIUL RESURSE UMANE
PUNCTE TARI:

PUNCTE SLABE:

- personal didactic calificat în proporţie de 100
%;
- ecoul social pozitiv al şcolii de-a lungul a zeci
de ani de activitate cu rezultate de calitate;
- număr mare de elevi la clasele de gimnaziu,
existând cel puțin o clasă pe nivel;
- relaţiile interpersonale (profesor-elev, echipa
managerialăangajați,
profesori-părinţi,
profesori-profesori etc.) existente favorizează un
climat educaţional deschis, stimulativ și sigur;
- există o bună delimitare a responsabilităţilor
cadrelor didactice, precum şi o bună coordonare
a acestora;
- ameliorarea relaţiei profesor-elev prin
intermediul Consiliului Elevilor şi al cabinetului
de asistenţă psiho-pedagogică;
- implicarea elevilor și a profesorilor în diverse
programe de parteneriat școlar;
- revigorarea învățământului primar;
-proiect PODRU prin care s-a realizat
consilierea unui număr de 150 elevi în vederea
alegerii carierei
-mărirea numărului de elevi la gimaziu, astfel
creindu-se propria pepinieră de elevi pentru liceu
-dezvoltarea profesională a 13 cadre didctice
prin participarea la proiecte ERASMUS
- semnarea unui proiect de finanțare europeană
ERASMUS, mobilitate elevi, în domenil IT
- stimularea elevilor cu rezultate deosebite prin
premierea lor cu ocazia Zilelor Liceului.

- slabă participare la cursuri de formare şi
perfecţionare datorită accesului la aceste cursuri
prin achitare de taxe;
- conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a
unor cadre didactice;
- inerția unor cadre didactice privind aspecte
precum: organizarea şi desfăşurarea lecţiilor,
centrarea activităţii didactice pe nevoile
elevului, informatizarea învăţământului etc.;
- procentul mare de elevi navetişti aproximativ
30% din totalul efectivului de elevi.

OPORTUNITĂȚI:

AMENINȚĂRI:

- situarea liceului într-o zonă a municipiului Iaşi
în care există doar scoli gimnaziale și grădinițe;
-varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare
organizate de CCD, ONG, universităţi;
- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între
cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu
părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţiile);
- ecoul social pozitiv al şcolii de-a lungul a zeci
de ani de activitate cu rezultate de calitate;
-facilitarea beneficiarilor direcția școlii în
proiectele inițiate de liceu;
- -accesarea unor fonduri europene pentru
programe şi proiecte pentru liceu.

- criza de timp a părinţilor sau chiar lipsa
acestora de lângă copii datorată actualei situaţii
economice care reduce implicarea familiei în
viaţa şcolară.
- migrarea părinților spre străinătate și lăsarea
copiilor în grija unor persoane fără autoritate;
- starea economică şi/sau socială precară a
multor familii din care provin elevii determină o
slabă preocupare pentru progresul şcolar şi
pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor;
-lipsa de perspectivă pentru absolvenţii
învăţământului superior.

DOMENIUL RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
PUNCTE TARI:
PUNCTE SLABE:
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- reamenajarea cabinetului medical din corpul
B
- reparații capitale la holuri și grupuri sanitare
corp B
- starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea
în normele de igienă corespunzătoare;
existenţa
cabinetelor,
laboratoarelor
funcţionale
pentru
anumite
discipline:
informatică, fizică şi chimie, geografie-ștințe
sociale, cabinet de asistenţă psiho-pedagogică
- şcoala dispune de fonduri proprii prin
închirierea sălii de sport
- crearea de siguranță elevilor prin
supreveghere video și gardian;
-accesarea unor fonduri europene pentru
dotarea unui laborator de informatică.

-spaţiul şcolar insuficient (raportat la solicitările
de înscriere la liceul nostru);
-dotarea insuficient cu material didactic a
laboratorului de fizică
- materialul didactic este insuficient;
- fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru
modernizarea tuturor spaţiilor şcolare;
- lipsa unei săli de festivități.
- lipsa unei săli de sport de capacitate mai mare în
corpul B
-săli de clase care necesită modernizarea
mobilierului, refacerea parchetului și a lambriului,
schimbarea tablelor;
- biblioteca nu are sală de lectura dotată cu
calculatoare pentru elevi;
- lipsa fondurilor necesarere reparațiilori sălii de
sport din corpul A al liceului.

OPORTUNITĂȚI:

AMENINȚĂRI:

- descentralizare şi autonomie instituţională;
- parteneriat cu comunitatea locală (primărie,
părinţi), ONG;
- amenajarea unor spaţii ce pot fi închiriate în
scopul obţinerii unor fonduri băneşti;
- posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în
activităţi productive şi de întreţinere a şcolii;
- aplicarea programelor cu finanţare externă
care au drept obiectiv dotarea cabinetelor şi
laboratoarelor din şcoală.

- degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor
băneşti limitate, alocate pentru întreţinerea şcolii;
- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
conduce la uzura morală a echipamentelor
existente.

DOMENIUL DEZVOLTĂRII ORGANIZAȚIONALE
PUNCTE TARI:

PUNCTE SLABE:

- dezvoltarea si promovarea imaginii
pozitive a scolii
-buna comunicare cu instituțiile locale
(primărie, jandarmerie, poliție);
- realizarea de parteneriate cu ONG-uri;
- structura activă/dinamică a unor
membri ai Comitetelor de Părinţi pe
şcoală şi pe clase;
- colaborarea şcolii cu instituţii de
învăţământ superior de profil, pentru
stimularea continuării studiilor de către
absolvenţii de liceu şi pentru creşterea
performanţelor şcolare.

- nu există un proiect cu finanțare europeană, mobilitate
elevi;
-.număr mic de activități pentru timpul liber al elevilor
(în special în vacanta de vară).

OPORTUNITĂȚI:

AMENINȚĂRI:

- atragerea de noi parteneri și menținerea
parteneriatelor aflate în desfășurare;
- disponibilitatea unor instituții de a
susține activități cu elevii școlii;
- sprijinul
comunităţii în obţinerea

- carenţe atitudinale şi comportamentale ale părinţilor
faţă de şcoală, de copii, de muncă;
plecarea unui număr tot mai mare de părinţi în
străinătate la muncă;
probleme severe cu care se confruntă unele familii,
43

facilităţilor
de
procurare
a
echipamentelor (donaţii şi sponsorizări
pentru ameliorarea bazei material etc.);
lobby din partea părinţilor şi a foştilor
absolvenţi privind calitatea educaţiei
oferită de unitatea noastră şcolară.

inclusiv marginalizarea sau auto marginalizarea unor
familii defavorizate;
- instabilitate la nivel social și economic a instituțiilor
potential partenere.

CONCLUZII
Din analiza SWOT realizată pe baza raportelor anuale, considerăm oportună reformularea
țintelor strategice, astfel:
 Asigurarea calității serviciilor educaționale
 Creșterea accesului la educație și asigurarea egalității de șanse
 Promovarea performanței în educație
 Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului
 Dezvoltarea de parteneriate în vederea susținerii educației permanente
 Adaptarea sistemului de învățământ românesc la cerințele educaționale europene
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3. VIZIUNEA, MISIUNEA, ȚINTE STRATEGICE
VIZIUNEA
Școala - un magnet care atrage energii neprelucrate și emană informație,
cultură, educație, spre un produs superior, apt pentru a face față exigențelor majore
ale societății românești, în contextul integrării în Uniunea Europeană.
MISIUNEA
Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” din Iași își propune să devină un nucleu de
educație în comunitate, prin respectarea dreptului fiecărui copil/tânăr/adult la
educație, fără discriminare, prin promovarea unui învățământ de calitate, care să
formeze oameni competenți, receptivi la schimbare, animați de dorința respectării
principiilor morale, legilor țării, valorilor democrației.
ȚINTE STRATEGICE:
•
•
•
•
•
•

Asigurarea calității serviciilor educaționale
Creșterea accesului la educație și asigurarea egalității de șanse
Promovarea performanței în educație
Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului
Dezvoltarea de parteneriate în vederea susținerii educației permanente
Adaptarea sistemului de învățământ românesc la cerințele educaționale
europene

STRATEGIA PDI
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Strategia în relaţia cu MEN, IȘJ Iaşi, CCD Iaşi
 respectarea politicilor şcolare de stat şi a legislaţiei în vigoare
 promovarea standardelor europene în funcţionarea structurilor şi aplicarea programelor
sistemului de învăţământ
 utilizarea optimă a resurselor financiare
 respectarea şi parcurgerea ritmică a programei şcolare
 asigurarea progresului şcolar şi atingerea standardelor instructiv educative stabilite prin
obiectivele cadru
 dezvoltarea profesională şi perfecţionarea prestaţiei didactice prin derularea programelor de
formare continuă
Strategia în relaţia cu elevii





condiţii optime de învăţare
respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale
asigurarea egalităţii de şanse în formarea şi dezvoltarea personală
dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională în vederea
inserţiei profesionale şi sociale optime
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare
 focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor şi aşteptărilor proprii
 creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber
Strategia în relaţia cu părinţii
 condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare
 asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător promovării testelor naţionale şi admiterii în
etapa superioară de învăţământ în conformitate cu opţiunile exprimate
 servicii de consultanţă psihologică şi educaţională
 însuşirea de către copii a normelor de conduită socială
 preluarea de către şcoală a rolului de prim generator de educaţie
 informări curente şi colaborare eficientă cu învăţătorul/profesorul diriginte
Strategia în relaţia cu cadrele didactice








promovarea statutului de cadru didactic în societate
informare profesională şi formare continuă
parcurgerea treptelor de perfecţionare şi carieră profesională
mediul de lucru plăcut, bază logistică modernă
conducere democratică, participare la luarea deciziilor
salarizare decentă, pe măsura importanţei sociale a activităţii prestate
conţinuturi curriculare adaptate vârstei şcolare şi finalităţilor instructiv-educative aşteptate
Strategia la nivelul autorităţilor locale







gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare
activitate şcolară care să răspundă nevoilor comunităţii locale
informări curente în legătură cu activităţile desfăşurate la şcoală
dezvoltare instituţională
centre culturale, biblioteci, universităţi şi alte şcoli
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 implicare în programe şi proiecte de interes comun
 stimularea elevilor în folosirea serviciilor specifice
Strategia la nivelul ONG-urilor, fundaţiilor, asociaţiilor
 programe comune cu şcoala
 recrutare de voluntari
 cursuri cu participanţi elevi, părinţi şi cadre didactice

Strategia la nivelul Mass-media
 desfăşurarea unor activităţi cu impact mediatic
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4. PLANUL DE IMPLEMENTARE
Am utilizat notaţiile:1. S – termen scurt; M – termen mediu; L – termen lung. 2.D- în derulare, P- în perspectivă, 3.U- umane, Mmateriale, F-financiare

Funcţia
Obiective
managerială

Stadiu
realizare2

Curriculum
Termen1

I.

1. Proiectare / 1. Proiectarea activităţilor în vederea
planificare
asigurării finalităţii actului educațional

S

D

U+F

2.Proiectarea unei tactici manageriale
optime pentru asigurarea unei pregătiri
performante a elevilor

s

d

u

3. Stabilirea obiectivelor şi metodelor de
lucru

S

D

U

4. Proiectarea strategiilor şi procedurilor
optime pentru asigurarea calităţii;

S

D

Resurse3 Responsabilităţi
Directori
Echipa
managerială
Resp catedre
Directori
Echipa
managerială
Resp catedre
Echipa
managerială
Resp catedre
Cadre didactice

U+M+F Echipa
managerială
Resp catedre
Cadre didactice

Indicatori de
performanţă

Evaluare
2015 2016 2017 2018 2019

Timp / nivel
realizare sarcini
Rezultate
obţinute
Rezultate
obţinute
Nivelul predării
Rezultate
obţinute
Nivelul de
cunoştinţe
Nivelul
performanţei
Nivelul predării
Rezultate
obţinute
Nivelul de
cunoştinţe
Nivelul
performanţei
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Termen1

Stadiu
realizare2

5.
Proiectarea
fiecărei
activităţi
curriculare şi extracurriculare centrat pe
elev
6. Stabilirea orelor CDŞ în conformitate
cu direcţiile de interes major şi de
perspectivă

S

D

S

D

7.Adaptarea programelor CDŞ la nevoile
de dezvoltare economică

S

D

8. Dezvoltarea deprinderilor de
valorificare a tuturor canalelor
educaţionale

S

D

9. Stabilirea unei strategii de
sensibilizare a posibililor finanţatori şi
realizarea de proiecte cu finanţare
europeană

S

D

Funcţia
Obiective
managerială

Resurse3 Responsabilităţi
U+M+F Echipa
managerială
Cadre didactice
U
Directori, CA
Comisia
Curriculum
Cadre didactice
Elevi, Părinţi
U
Directori, CA
Comisia
Curriculum
Cadre didactice
Părinţi
specialişti
U+M Resp catedre
Cadre didactice
Elevi

U+F

Directori
Cadre didactice
Părinţi

Indicatori de
performanţă

Evaluare
2015 2016 2017 2018 2019

Nivelul predării
Rezultate
obţinute
Nivelul de
cunoştinţe
Nivelul predării
Rezultate
obţinute
Nivelul predării
Rezultate
obţinute

Perioada de timp
Volumul
finanţărilor
obţinute
Nivelul predării,
Nivelul
cunoştinţelor,
Nivelul
performanţei
Rezultate
obţinute
Nr. proiecte
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Termen1

Stadiu
realizare2

10. Asigurarea accesibilităţii resurselor
adecvate învăţării

S

D

11. Asigurarea transparenţei
informaţiilor de interes public cu privire
la programele de studii, certificatele,
diplomele oferite

S

D

12. Elaborarea procedurilor şi
activităţilor necesare aplicării strategiei
de descentralizare a învăţământului
13. Proiectarea unor proceduri dinamice
de determinare şi dezvoltare a
aptitudinilor elevilor

S

D

U+M+F

S

D

U+M+F

2. Organizare 1. Fixarea unor repere de lucru clare, cu
stabilire de măsuri / acţiuni concrete,
eşalonate în timp

S

D

Funcţia
Obiective
managerială

Resurse3 Responsabilităţi
U+M+F Echipa
managerială
Cadre didactice

U

U

Director
Echipa
managerială,
profesori
Inginer sistem
Directori
Membri CA
Cadre didactice
Directori
Profesori
diriginţi
Cadre didactice

Cadre didactice
Elevi
Personalul
implicat

Indicatori de
performanţă

Evaluare
2015 2016 2017 2018 2019

Nivelul predării,
Nivelul
cunoştinţelor,
Nivelul
performanţei
gradul de
informare
nivelul inserţiei
după absolvire
Nivelul predării,
a cunoştinţelor
Nivelul predării
Rezultate
obţinute
Nivelul de
cunoştinţe
Nivelul
performanţei
Rezultate
obţinute
Nivelul
performanţei
Nivelul predării
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Termen1

Stadiu
realizare2

2. Desfăşurarea întregului proces
educaţional în perspectiva modelării
complexe a personalităţii elevilor

M

D

U+M+F

3. Aplicarea unui sistem dinamic de
determinare şi dezvoltare a aptitudinilor
elevilor

S

D

U+M+F

4. Realizarea unui act didactic bazat pe:
interdisciplinaritate, activităţi interactive,
învăţare asistată de calculator

S

D

U+M+F

5. Îmbunătăţirea capacităţii de lucru şi a
reţelelor liceului

S

D

U+M+F

Funcţia
Obiective
managerială

Resurse3 Responsabilităţi

Indicatori de
performanţă

Evaluare
2015 2016 2017 2018 2019

Cadre didactice
Elevi
Consilier şcolar
Părinţi
Personal auxiliar

Rezultate
obţinute
Nivelul de
cunoştinţe
Nivelul
performanţei
Starea
confortului
psihic al elevilor
Directori
Nivelul predării
Profesori
Rezultate
diriginţi
obţinute
Cadre didactice Nivelul de
cunoştinţe
Nivelul
performanţei
Directori
Nivelul predării
Profesori
Rezultate
diriginţi
obţinute
Toate cadrele
Nivelul de
didactice
cunoştinţe
Nivelul
performanţei
Director
Nivelul predării
Inginer de sistem Rezultate
obţinute
Nivelul de
cunoştinţe
Nivelul
performanţei
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Termen1

Stadiu
realizare2

6. Asigurarea condiţiilor necesare bunei
funcţionări a comisiei de evaluare şi
asigurare a calităţii

S

D

U+M+F

Director
Administrator
financiar
Comisia de
asigurare a
calităţii

7. Stabilirea de proceduri privind
iniţierea,
monitorizarea şi elaborarea planurilor
remediale periodice a proiectelor şi
activităţilor desfăşurate
8. Organizarea activităţii pentru
realizarea de proiecte cu finanţare
europeană

S

D

U+M+F

Echipa
managerială
Resp catedre
Profesori

S

D

U+M+F

Director
Cadre didactice
Elevi, Părinţi

S

D

U+M+F

S

D

U+M+F

Director
Cadre didactice
Elevi, Părinţi
Consilier şcolar
Directori
Echipa
managerială
Resp catedre

Funcţia
Obiective
managerială

3. Conducere 1. Dezvoltarea unei tactici manageriale
operaţională optime pentru asigurarea unei pregătiri
performante a elevilor
2. Realizarea întregii activităţi
decizionale pe baza teoriei de optimizare
a deciziilor

Resurse3 Responsabilităţi

Indicatori de
performanţă
Nivelul predării,
a cunoştinţelor
Rezultatele
obţinute
Nivelul
performanţei
instituţionale
Nr, complexitate
proceduri
Rezultate
obţinute

Evaluare
2015 2016 2017 2018 2019

Nr proiecte
realizate,
aprobate
Rezultate
obţinute
Rezultate
obţinute
Nivelul
performanţei
Nivelul predării
Rezultate
obţinute
Nivelul de
cunoştinţe
Nivelul
performanţei
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Termen1

Stadiu
realizare2

3. Asigurarea condiţiilor optime de lucru
în laboratoarele de informatică, fizică,
chimie

S

D

U+M+F

Director
Administrator
financiar
Inginer de sistem
Laboranţi

4. Aplicarea standardelor şi indicatorilor
de performanţă pentru asigurarea calităţii
în învăţământ-în conformitate cu
metodologia elaborată de ARACIP
- lucrul în echipă Comisia Calitate,
Consiliul Consultativ
5. Îmbunătăţirea managementului
de timp al actului didactic-pe
parcursul orelor

S

D

U+M+F

S

D

6. Monitorizarea activităţii echipelor de
lucru pentru realizarea de proiecte cu
finanţare europeană

S

D

U+M+F

Membri CA
Comisia de
asigurare a
calităţii
Consiliul
Consultativ
Directori
Respons. catedre
Cadre didactice
Elevi
Director, cadre
didactice

1. Aplicarea unei strategii realiste de
analiză/ evaluare a situaţiilor

S

D

U

Funcţia
Obiective
managerială

4. Control /
evaluare

Resurse3 Responsabilităţi

Indicatori de
performanţă
Timp / nivel
realizare sarcini
Rezultate
obţinute
Nivelul predării
Rezultate
obţinute la
atestat şi bac.
Nivelul de
cunoştinţe
Nivelul
performanţei

U

Evaluare
2015 2016 2017 2018 2019

Nivelul de
cunoştinţe
Nivelul
performanţei
Timpul necesar
Rezultatele
obţinute
Nr proiecte
Directori
Rezultate
Respons. catedre obţinute
Cadre didactice
Elevi
Personalul
implicat
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Termen1

Stadiu
realizare2

2. Aplicarea unor metode concrete de
utilizare a calculatorului în evaluare

M

D

U+M

3. Adaptarea la cerinţele inspecţiei
şcolare

S

D

U

4. Asigurarea evaluării calităţii activităţii
desfăşurate

S

D

U

Funcţia
Obiective
managerială

5.
Comunicare

Resurse3 Responsabilităţi

5. Evaluarea periodică a stadiului
realizării programelor cu finanţare
europeană
1. Utilizarea mijloacelor moderne de
comunicare în unitatea şcolară

M

P

U+M+F

S

D

U

2. Stabilirea unui sistem dinamic de
informare şi asigurare a cerinţelor de
documentare, a cerinţelor programelor
cu finanţare europeană

S

D

U+M+F

Indicatori de
performanţă

Evaluare
2015 2016 2017 2018 2019

Directori
Nivelul predării
Respons. catedre Rezultate
Cadre didactice obţinute
Nivelul de
cunoştinţe
Nivelul
performanţei
Directori
Nivelul predării,
Respons. catedre al cunoştinţelor
Cadre didactice
Directori,
Performanţele
comisie CEAC obţinute
Respons. catedre Nivelul
Cadre didactice performanţei
instituţionale
Director,
Grad realizare
comisia proiecte cerinţe
europene
Director
Grad realizare
Administrator
cerinţe
financiar
inginer de sistem
Director
Grad realizare
Administrator
cerinţe
financiar
Nr. programe
Inginer de sistem europene
comisia proiecte accesate
europene
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6. Motivare

Stadiu
realizare2

Termen1

Funcţia
Obiective
managerială

Resurse3 Responsabilităţi

3. Consilierea elevilor anilor terminali în S
vederea cristalizării opţiunilor de
continuare a studiilor

D

U+M+F

3. Asigurarea accesului la tehnologii de
ultimă oră

D

U+M+F

M

1. Stimularea cadrelor didactice şi
elevilor pentru activitatea de excelenţă

S

D

U+M+F

2. Realizarea de acţiuni de motivare a
personalului auxiliar şi nedidactic pentru
realiz. de activităţi de înalt
profesionalism
3 Deplasarea accentului de la
constrângere la motivare prin utilizarea
metodelor stimulative şi a comunicării
empatice

S

D

U+M+F

S

D

U+M+F

Indicatori de
performanţă

Evaluare
2015 2016 2017 2018 2019

Directori
Cadre didactice
Consilier
educativ
Comisia OSP

Nivelul
performanţei
Rezultate
obţinute la
examene
Gradul de
inserţie socială
Cadre didactice Nivelul de
Elevi
cunoştinţe
inginer de sistem Nivelul
Laboranţi
performanţei
Gradul de uzură
al calculatoarelor
Nr. upgrade, nr
calculatoare noi
Director
Nivelul predării
Administrator
Rezultate
financiar
obţinute
Cadre didactice
Director
Nr activităţi
Administrator
Valoare fonduri
financiar
Sponsori
Directori
Timp / nivel
Echipa
realizare sarcini
managerială
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Funcţia
Obiective
managerială

Termen1

Stadiu
realizare2

7. Implicare 1. Realizarea de informări, prezentare
şi participare exemple de bună practică, feed-back
constructiv după fiecare activitate şi
diseminare.

S

D

U+M+F

2. Asigurarea surselor de informare şi
documentare care să stimuleze
implicarea cadrelor didactice şi elevilor

S

D

U+M+F

3. Realizarea de activităţi educative cu
utilizarea Internet-ului pentru asigurarea
participării elevilor la proiectele
europene ce implică aspecte curriculare
4. Implicarea unui număr mare de
profesori, salariaţi şi elevi în activităţile
programelor UE

S

D

U+M

S

D

U+M+F

1. Cultivarea spiritului de echipă
combinat cu cel concurenţial ; formarea
deprinderilor de lucru pe grupe, prin
proiecte.

S

D

U+M+F

8. Formarea
şi organizarea
grupurilor şi
echipelor

Resurse3 Responsabilităţi

Indicatori de
performanţă

Evaluare
2015 2016 2017 2018 2019

Directori
Respons. catedre
Cadre didactice
Elevi

Rezultate
obţinute
Nivelul de
cunoştinţe
Nivelul predării
Directori
Rezultate
Cadre didactice obţinute
Elevi
Nivelul de
Personal
cunoştinţe
auxiliar,
Nivelul
bibliotecar
performanţei
Cadre didactice Rezultate
Elevi
obţinute
Inginer de sistem Nr activităţi
realizate
Director,
Nr programe
comisie
derulate,
programe
Rezultate
europene,
obţinute
profesori,
salariaţi,
elevi,părinţi
Director, Elevi Timp / nivel
Întregul personal realizare sarcini
Cadre didactice Rezultate
Consilier şcolar obţinute
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Resurse3 Responsabilităţi

Indicatori de
performanţă

S

D

U+M+F

Director
Elevi
Cadre didactice
Consilier şcolar

Nr. programe
Rezultate
obţinute

M

D

U+M+F

S

D

U

Director,
comisia proiecte
Cadre didactice
Director, Elevi
Întregul personal

Nr. programe
Rezultate
obţinute
Rezultate
obţinute

D

U

Evaluare
2015 2016 2017 2018 2019

Directori
Rezultate
Întregul personal obţinute
Elevi

Resurse umane

Funcţia
managerială

Obiective

Termene
Stadiu de
realizare2

11

II.

S

Stadiu
realizare2

2. Realizarea de grupuri de lucru
eficiente pentru desfăşurarea progr. de
educaţie completă: ecologică, sanitară,
sexuală, de prevenirea şi combaterea
delincvenţei etc.
3. Realizarea echipelor şi grupurilor de
lucru eficiente pentru desfăşurarea
programelor cu finanţare europeană
9. Negocierea 1. Dezvoltarea unui climat de
şi rezolvarea colegialitate bazat pe comunicarea
conflictelor empatică
2. Asigurarea unui context de muncă
transparent, deschis comunicării, bazat
pe respectul reciproc şi exemplul
personal

Termen1

Funcţia
Obiective
managerială

S
1. Proiectare /
planificare

1. Realizarea de proceduri care să asigure
managementul eficient al resursei umane

Resurse

3

Indicatori de
Responsabilităţi
performanţă

D U
Echipa
managerială

Evaluare
2014 2015 2016 2017

Rezultate obţinute
Nivelul performanţei
Modalităţi distribuire
sarcini
Timp / nivel
realizare sarcini
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2. Analiza sistemică a ansamblului de
probleme ale liceului referitor la resursele
umane

3. Actualizarea paradigmelor
educaţionale

2. Organizare

S

D U

S

D U

Directori
Membri C.A.

Directori
Membri CA
Cadre didactice

4. Proiectarea activităţilor centrat pe elev
şi pe integrarea tuturor elevilor: elevi apţi
Directori
de performanţă, susţinerea financiară a
Resp. catedre
elevilor cu probleme financiare,
Cadre didactice
depistarea şi monitorizarea elevilor cu
S D U
Consilier şcolar
probleme (în familie, absenteism,
reactivitate/ agresivitate, etc.)
5. Proiectarea activităţii în domeniul
Directori
formării continue prin promovarea de
M D U+M+F Resp. catedre
parteneriate cu instituţii abilitate din ţară
Cadre didactice,
şi UE
Comisie formare
continuă
M D U+M+F Director
6. Aplicarea strategiei de descentralizare
Membri CA
a învăţământului şi a prevederilor
Cadre didactice
legislaţiei în domeniul managementului
Angajaţi
resursei umane
Elevi, Părinţi
1. Asigurarea accesului şi participării la S
Director
educaţie şi formare continuă
D U+M+F Membri CA
Cadre didactice
Angajaţi
2. Asigurarea condiţiilor pentru realizarea S D U+M+F Directori,
de proiecte cu finanţare europeană
membri Comisie
proiecte

Modalităţi distribuire
sarcini
Timp / nivel
realizare sarcini
Mod de distr. sarcini
Nivelul predării
Rezultate obţinute
Nivelul de
cunoştinţe
Nivelul performanţei
Nivelul de
cunoştinţe
Nivelul rezultatelor

Nivelul rezultatelor
Nivelul performanţei

Nivelul rezultatelor
Nivelul performanţei
Nr angajaţi
participanţi

Nr. proiecte
realizate
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3. Conducere
operaţională

1. Optimizarea activităţii de conducere,
S
asigurarea mobilităţii şi adaptabilităţii la
ritmul şi varietatea schimbărilor survenite

2. Extinderea gimnaziului (2 clase pe
nivel)
3. Realizarea planului de şcolarizare

4. Control / evaluare

5. Comunicare

6. Motivare

4. Recrutarea, selecţia şi angajarea
personalului didactic şi didactic auxiliar
conform legislaţiei
1. Asigurarea unui context motivant de
desfăşurare a activităţii de control şi
evaluare prin deplasarea accentului de la
constrângere la motivare
2. Evaluarea periodică a personalului
3. Evaluarea periodică a stadiului
realizării programelor cu finanţare
europeană
1. Asigurarea unei comunicări eficiente
prin comunicarea empatică, constructivă

D U+M+F Directori
Membri C.A.
Resp. catedre

L

D U+M+F Directori
Membri C.A.
S D U
Echipa
managerială
M D U+M+F Echipa
managerială
S

D U

Echipa
managerială

S

D U

Echipa
managerială
Directori,
membri CA

M P U+M

S

D U

2. Dezvoltarea unui sistem flexibil de
S
comunicare şi acţiune în relaţiile cu elevii
şi părinţii
1. Motivarea tuturor cadrelor didactice
S
pentru formarea continuă
2. Deplasarea accentului de la
S
constrângere la motivare

D U

Modalităţi distribuire
sarcini
Timp / nivel
realizare sarcini
Rezultate obţinute
Grad de realizare
Grad de realizare
Număr angajaţi
perm./posturi
existente
Grad de realizare

Grad de realizare
Gr real programe
UE, vol fonduri

Echipa
Grad de realizare
managerială, toţi
angajaţii
Directori
Grad de realizare
Cadre didactice

D U

Cadre didactice

Nivel de pregătire

D U

Echipa
Nr. sancţiuni,
managerială, toţi Grad realizare
angajaţii
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7. Implicare şi
participare

8. Formarea şi
organizarea
grupurilor şi
echipelor

1. Formarea capacităţilor de asimilare a
noului, de a produce idei noi

M D U+M

2. Asigurare condiţiilor de dezvoltare S
personală a profesorilor

D U

3. Pregătirea cadrelor didactice pentru
integrarea şi adaptarea promptă la
cerinţele reformei, a noilor programe şi
modificărilor legislaţiei
4. Divizarea nucleelor decizionale la
nivelul liceului

S

D U+M

S

D U

5. Reducerea absenteismului

S

D U

6. Stimularea muncii şi a iniţiativelor

S

D U

7. Utilizarea asistenţei psihopedagogice
în vederea formării şi dezvoltării
personalităţii elevilor

S

D U

1. Asigurarea consilierii profesorilor nou S
sosiţi pentru asigurarea calităţii optime a
activităţii, pentru integrarea în colectiv, în
echipele de lucru ale liceului

D U

2.
Îmbunătăţirea
grupului de educabili

D U

managementului S

Echipa
managerială
Cadre didactice
Echipa
managerială
Cadre didactice
Echipa
managerială
Cadre didactice

Calitatea predării
Rezultate obţinute
Nivelul performanţei
Calitatea predării
Rezultate obţinute

Echipa
managerială
Cadre didactice
Echipa
managerială
Cadre didactice
Echipa
managerială, toţi
angajaţii
Directori
Prof. diriginţi
Consilier şcolar

Nivelul activ
realizate
Nivelul performanţei
Nivelul predării
Rezultate obţinute

Calitatea predării
Rezultate obţinute

Nivelul performanţei
Modalităţi distribuire
sarcini
Nr. absenţe (tatal şi
pe elev)
Timp / nivel
realizare sarcini
Nivelul performanţei
Nr. elevi consiliaţi
Reducere absenteism
Directori
Nivelul predării, rez.
Respons. catedre obţ Niv de
Cadre didactice cunoştinţe
Nivelul performanţei
elevilor prof noi
Directori
Grad realizare
Respons. catedre Rezultate obţinute
Cadre didactice
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9. Negocierea şi
rezolvarea
conflictelor

S

D U

S

D U

S

D U

2. Valorificarea potenţialului creativ în
soluţionarea constructivă a conflictelor

S

D U

3. Stabilirea şi dezvoltarea unui sistem
S
flexibil de comunicare între toţi membrii
colectivului, între aceştia şi reprezentanţii
conducerii

D U

Directori
Respons. catedre
Cadre didactice
Directori
comisia
programe UE
Directori
Membri CA
Resp. catedre
Toţi angajaţii
Directori
Membri CA
Com. disciplină
Directori
Întreg personalul

Grad realizare

Nr proiecte europene
Rezultate obţinute

Nr. reclamaţii
Rezultatele obţinute

Resurse materiale şi financiare

Funcţia managerială Obiective
1. Asigurarea unei baze materiale optime
procesului de învăţământ
1. Proiectare /
planificare

Termene
Stadiu de
realizare2

21

III.

3. Monitorizarea activităţii echipelor de
lucru ale liceului (departamente, comisii
pe probleme, eetc)
4. Realizarea echipelor şi grupurilor de
lucru eficiente pentru desfăşurarea
programelor UE
1. Realizarea unui ambient propice interrelaţionării membrilor colectivului
(cognitivă, afectivă, comportamentală)

L

Resurse

3

D U+M+F

M D U+M+F
2. Continuarea proiectui de dotare cu
calculatoare din fonduri UE

Indicatori de
Responsabilităţi
performanţă
Directori
Adm. financiar
Resp. catedre
Directori
Adm. financiar
Echipa de
proiect

Evaluare
2014 2015 2016 2017

Rezultate
obţinute
Nivelul dotării
Nivelul dotării
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3. Elaborarea documentelor necesare
iniţierii unei săli de festivităţi
4. Elaborarea unei strategii de sensibilizare
a posibililor finanţatori, acces programe
europene
5. Elaborarea documentelor necesare
realizării reparaţiilor capitale la sala sport
6. Elaborarea documentelor necesare
realizării reparaţiilor capitale corp A şi B al
liceului
7.Elaborarea documentelor necesare
aplicării strategiei de descentralizare a
învăţământului
1. Optimizarea activităţii bibliotecii

L

P U+M+F

2. Înfiinţarea cabinet medical corp B

M D U+M+F

3. Relocarea laboratore de fizică corp B

M D U+M+F

6. Asigurarea unor spaţii optime pentru
laboratoarele de informatică

M D U+M+F

7.Asigurareacondiţiilor necesare realizării
de proiecte cu finanţare europeană

S

D U+M+F

1. Analiza stării întregii infrastructuri

S

D U

M D U+M+F

M D U+M+F
L

S

S

D U+M+F

D U+M+F

D U+M+F

2. Organizare

3. Conducere
operaţională

Director
Adm. financiar

Nr documente

Director
Adm. financiar

Timp realizare

Director
Adm. financiar

Nr documente

Director
Adm. financiar

Nr documente

Echipa
managerială

Nr documente

Director,
Bibliotecar, adm
financiar
Director, directia
sanitară, asist.
medical
adm financiar
Director, prof.
fizică
adm financiar
Director, ing
sistem, laboranţi
adm financiar
Director,
adm financiar,
com. proiecte
Director
Administratori

Vol dotări, nr
activităţi
organizate
Vol dotări

Vol dotări
Vol dotări

Nr proiecte
depuse,
aprobate,
realizate
Termen
realizare
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4. Control / evaluare

5. Comunicare

2. Realizarea activităţilor prevăzute în
proiectele anuale de buget

S

D U+M+F

3. Monitorizarea activităţii referitoare la
asigurarea internă a calităţii

S

D U+M+F

4 Monitorizarea activităţii pentru realizarea S
de proiecte cu finanţare europeană

D U+M+F

1. Monitorizarea modului de asigurare a
resurselor financiare şi materiale necesare
bunei desfăşurări a procesului instructiveducativ
2. Realizarea unei evaluări periodice a
modului de asigurare a resurselor
financiare şi materiale necesare bunei
desfăşurări a procesului instructiv-educativ
3. Monitorizare realizarea planurilor
remediale de asigurare a resurselor
financiare şi materiale necesare
4. Evaluarea periodică a stadiului realizării
programelor cu finanţare europeană

S

D U+M+F

Director, prof
Grad realizare
implicaţi
proiecte
Comisie proiecte
directori
Grad asigurare

S

D U+M

directori

Nr evaluări
Grad asigurare

S

D U+M

director

Grad realizare

S

D U+M

director

Grad realizare

D U

director

Grad realizare

D U

director

Grad realizare

D U

Directori,
profesori

Vol autodotare

1. Stabilirea şi dezvoltarea unui sistem de S
comunicare flexibil şi constructiv cu toţi
factorii capabili să asigure întrţinerea
optimă a bazei materiale
2. Sensibilizarea tuturor decidenţilor
S
comunităţii faţă de problemele materiale şi
financiare ale liceului
3. Comunicarea permanentă cu părinţii
S
pentru stimularea activităţilor de autodotare
şi sponsorizare

Director
Administratori:
-financiar
-de patrimoniu
Toţi angajaţii
Director
Comisie CEAC

Nivelul
execuţiei
bugetare

Raportul intern
de calitate(sem )
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1. Stimularea celor implicaţi pentru
continuarea eforturilor de asigurare a
condiţiilor materiale şi financiare optime
2. Utilizarea exemplelor de bună practică
ca factor motivant mobilizator

S

D U+M+F

director

Grad realizare

S

D U

director

Grad realizare

1. Tehnologizarea sălilor de clasă
(videoproiector,ecranproiecţie,etc.)

M D U+M+F

Grad realizare

2. Realizarea unui context ergonomic în
liceu

M D U+M+F

Director, prof
diriginţi
Ing sistem
Director
prof diriginţi

1. Asigurarea unui ambient plăcut în clase

M D U+M+F

Director
prof diriginţi

Grad realizare

8. Formarea şi
2. Asigurarea cu mobilier adecvat (săli de M D U+M+F
organizarea grupurilor clasă, laboratoare)
şi echipelor
3. Asigurarea condiţiilor necesare echipelor S D U+M+F
şi grupurilor de lucru pentru desfăşurarea
programelor UE
1. Asigurarea fondului de salarii
S D U+M+F

Director
prof diriginţi

Grad realizare

Director
prof implicaţi
com. proiecte
Director
Administrator
financiar
Director
Administrator
financiar

Grad realizare
proiecte
europene
Grad realizare

6. Motivare

7. Implicare şi
participare

9. Negocierea şi
rezolvarea conflictelor 2. asigurarea contextului material optim
pentru medierea stărilor conflictuale

S

D U+M+F

Grad realizare

Grad realizare

Funcţia managerială Obiective

Termene
Stadiu de
realizare2
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IV.Dezvoltarea organizaţională, relaţii sistemice şi relaţii comunitare

Resurse

3

Indicatori de
Responsabilităţi
performanţă

Evaluare
2011 2012 2013 2014
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S

D U+M+F

2. Asigurarea dezvoltării libere, integraleşi S
armonioase a individualității umane, a
formării personalității autonome și
asumarea unuisistem de valori care sunt
necesare pentru împlinirea și dezvoltarea
personală, pentru dezvoltarea spiritului
antreprenorial,
pentru
participarea
cetățenească activă în
societate, pentru incluziune socială și
pentru angajare pe piața muncii.(L.Ed.Naţ.
art.2)
S
3. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat
existente şi stabilirea de noi parteneriate

D U+M+F

1. Adaptarea politicilor naţionale şi
europene la contextul liceului

1. Proiectare /
planificare

5. Proiectare unor acţiuni specifice de
eliminare a stereotipurilor

2. Organizare

D U+M+F

M P U+M

6. Proiectarea de activităţi de colaborare cu S D U
C.J.A.P.P. Iaşi pe probleme de asistenţă
psihopedagogică
7. Realizarea proiectării documentelor
M P U+M+F
necesare aplicării strategiei de
descentralizare a învăţământului
S D U
1. Dezvoltarea unor relaţii de real
parteneriat cu elevii şi părinţii acestora

Nivelul predării,
cunoaşterii
Gradul de
aplicabilitate a
cunoştinţelor
Echipa
Nivelul predării,
managerială
cunoaşterii
Cadre didactice Gradul de
Comisia proiecte aplicabilitate a
cunoştinţelor,
Grad asigurarecf chestionar de
satisfacţie
beneficiari
Echipa
managerială
Cadre didactice
Comisia proiecte

Echipa
managerială
Întreg personalul
Director
Membri CA
Cadre didactice
Consilier şcolar
Director
Consilier şcolar

Nr parteneriate
Aprecieri
parteneri
Lipsa
steoretipilor
Nr proiecte /
acţiuni
Nr. proiecte
realizate

Director
Membri CA

Rezultate
obţinute

Directori,
profesori, elevi,
părinţi

Nivelul predării
Nivelul de
cunoştinţe
Nivelul
performanţei
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2. Organizarea activităţii pentru asigurarea
condiţiilor optime pentru realizarea de
proiecte cu finanţare europeană

S

D U+M+F

L

D U+M+F

3.Devoltarea liceului: after school

3. Conducere
operaţională

4. Control / evaluare

Directori,
profesori
implicaţi, elevi,
părinţi
Directori,
profesori
implicaţi, elevi,
părinţi
Directori
Profesori d

Nr proiecte
realizate

Director
Elevi
Poliţie, ONG
etc.
Directori,
membri CA

Nr. activităţi
realizate

Nr proiecte
realizate
Nr. activităţi
realizate

1. Valorificarea tuturor ofertelor
S
instituţiilor de educaţie şi cultură (Clubul
elevilor, Teatrul Naţional, Opera Română,
Luceafărul, Administraţia taberelor, agenţii
de turism etc.)
S
2. Colaborarea cu instituţiile de stat în
scopul informării şi prevenirii
infracţionalităţii juvenile şi IT

D U

3. Monitorizarea activităţii echipelor de
lucru pentru realizarea de proiecte cu
finanţare europeană
1 Asigurarea unei activităţi eficiente de
control periodic

S

D U+M

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
Rezultate
obţinute
Grad realizare
Nr progr, vol
fonduri

D U+M

3. Evaluarea periodică a gradului de
S D U
atingere a obiectivelor de dezvoltare
stabilite
4. Evaluarea periodică a stadiului realizării M P U+M
programelor cu finanţare europeană

Echipa
managerială
Cadre didactice
Directori
Cadre didactice
implicate
Comisie proiecte

Nivelul
realizărilor
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5. Comunicare

6. Motivare

7. Implicare şi
participare

1. Asigurarea unei comunicări eficiente atât
în interiorul organizaţiei cât şi cu mediul
extern
2. Comunicarea permanentă pentru
dezvoltarea unei legături constructive cu
Primăria Municipiului Iaşi
3. Comunicarea cu C.C.D. pentru
asigurarea perfecţionării continue a
cadrelor didactice
4. Asigurarea fluxului optim de informaţii,
ca parte a sistemul informaţional al I.S.J.,
M.E.N.

S

D U

Echipa
managerială

Grad realizare

S

D U

Grad realizare

S

D U

S

D U

1. Realizarea de noi parteneriate care să
permită recompensarea performanţelor
obţinute
2. Realizarea motivării prin aprecieri
constructive, evidenţierea exemplelor de
bună practică dar şi a situaţiilor-problemă
3. Motivarea prin participarea la proiecte
internaţionale

S

D U

S

D U

Director
administrator
financiar
Director
Com formare
continuă
Director
Secr.
C.Andronache
Ing sist
Director
administrator
financiar
Echipa
managerială

S

D U

Echipa
managerială

Nr persoane
Nr proiecte

1. Dezvoltarea unui climat socioS
profesional stimulator pentru implicarea şi
participarea la întreaga viaţă a şcolii
2. Extinderea legăturilor existente cu
S
unităţi de învăţământ din ţară şi din alte ţări

D U

Echipa
managerială

Nr activităţi

D U

1. Stabilirea grupurilor de lucru în
conformitate cu principiul compatibilităţii

S

D U

Echipa
Nr activităţi
managerială
Comisia proiecte
Echipa
Nr. elevi/prof.
managerială
implicaţi

S

D U

8. Formarea şi
organizarea grupurilor 2. Extinderea colaborării cu alte grupuri
şi echipelor
implicate în realizarea educaţiei complete

Directori
Profesori,
diriginţi, părinţi

Grad realizare

Grad realizare

Val recompense
Nr activităţi

Nr. activităţi
realizate
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3. Organizarea şi dezvoltarea grupurilor de S
lucru implicate în realizarea de acţiuni de
voluntariat în interesul comunităţii

D U

4. Realizarea echipelor şi grupurilor de
lucru eficiente pentru desfăşurarea progr.
UE
1. Dezvoltarea unui context de lucru
flexibil

S

D U

S

D U

S
S

2. Stabilirea echipei de mediere optime
9. Negocierea şi
fiecărei situaţii conflictuale
rezolvarea conflictelor
3. Asigurarea unei activităţi de mediere
eficiente

Cadre didactice
Reprezentanţi
parteneri
Com voluntariat
Director
Com. proiecte
Prof implicaţi
Echipa
managerială

Nr. activităţi
realizate

D U

Director

Nr contestaţii
echipă

D U

Director
Nr contestaţii
Comisia discipl. Nr
confl.aplanate

Grad realizare
proiecte
Grad realizare
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CAP. 5. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA
Implementarea PDI va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Se va urmări, în mod sistematic stadiul de realizare al ţintelor
strategice propuse, iar în cazul în care este necesar, se vor realiza acţiuni de remediere a neconformităţilor.
4.1.Organizarea procesului de consultare în vederea operaționalizării Planului de dezvoltare instituțională





stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor specifice;
contextul elaborării: documente de proiectare, documente de analiză, documente de marketing
mediul extern: www.edu.ro; www.isjiasi.ro
mediul intern: rapoarte statistice; rapoarte semestriale şi anuale manageriale şi ale comisiilor metodice/tematice; dosarele comisiilor metodice şi
tematice; portofoliile cadrelor didactice; rapoartele CEAC; rezultele elevilor; fişe de evaluare; rezultate sondaje, chestionare; rezultatele
evaluării externe;
 planuri operaţionale: manageri, CEAC, comisii metodice
4.2.Organizarea monitorizării, evaluării și actualizării Planului de dezvoltare instituțională
a. echipa de lucru:
 întâlniri de informare, actualizare;
 ședinţe de lucru
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 întâlniri cu membrii CEAC
b. echipa managerială:
 acţiuni specifice cuprinse în planul managerial;
 discuţii de informare, feed-back;
 rapoarte semestriale;
 rapoarte anuale;
c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice:
 planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului;
 rapoarte semestriale şi lunare;
 fişe de autoevaluare;
 portofoliile membrilor comisiei;
 asistenţe/inter-asistenţe;
 lecţii demonstrative;
 acţiuni extracurriculare;
 schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte.
Procesul de evaluare va fi asigurat prin:
 întâlniri şi şedinte de lucru periodice;
 stabilirea unor acţiuni specifice în planul de activitate al CEAC, Consiliului de Administraţie, al Consiliului Profesoral, al tuturor
comisiilor;
 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral, Consiliului de Administraţie de către responsabili
 revizuire periodică şi corecţii.

BUGET ESTIMAT PDI:
31888810
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