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ARGUMENT

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2018-2023 s-a realizat plecând de la o
radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ
şi asupra mediului organizaţional intern.
Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi
mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra
activităţii unităţii.
Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor
generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora.
Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care reprezintă
capitalul de referinţă) şi a „oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate.
Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul
unităţii şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate.
Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut
pe baza programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului
economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de
Consiliul Local Moinești, Primăria Municipiului Moinești şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Bacău.
S-au luat în considerare ideile desprinse din PDI-ul anterior cât și proiectele întocmite la
nivelul catedrelor şi comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii,
consultările cu elevii, propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii
locale şi de agenţii economici - parteneri tradiţionali ai instituţiei.
Programele Ministerului Educaţiei Naționale şi ale Guvernului României privind reforma
şi modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de dezvoltare
instituţională în perioada 2018 - 2023.
Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile şi
practicile societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea
în viaţa privată şi publică.
Performanţele obţinute în ultimii ani de Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moinești ne
îndreptăţesc în asumarea unor obiective manageriale care să pună în operă intenţia de dezvoltare
instituţională a colectivului didactic şi să orienteze
interesul de formare şi instruire a
elevilor.
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CAPITOLUL I
DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN Şl INTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE

1.1. Diagnoza mediului extern
1.1.1.Context european
Reforma curriculară – a programei școlare și, deci, a întregii viziuni asupra sistemului de
învăţământ – a constituit unul dintre cele mai controversate procese de schimbare care s-au produs în
învăţământul românesc după decembrie 1989. Considerată de unii ca fiind cea mai importantă
„comutare de paradigmă“ educaţională din ultimii o sută de ani, contestată de alţii, schimbarea din
domeniul curriculum-ului va stârni probabil încă multă vreme polemici și pasiuni.
În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese susţinute în realizarea
efectivă a unui spaţiu european extins al educaţiei, în perspective cerinţelor societăţii și economiei
bazate pe cunoaștere. Astfel, contextul European actual oferă o serie de documente de referinţă, cu
rol important în regândirea, reorganizarea și armonizarea sistemelor de învăţământ, din perspectiva
asigurării calităţii educaţiei și a mobilităţii profesionale și de studiu.
Documentele europene cu impact și implicaţii semnificative asupra schimbărilor introduse în
sistemul de învăţământ românesc sunt Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului
Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi și
Cadrul European al Calificărilor (European Qualifications Framework – EQF). Acestea au rol de
repere decizionale majore pentru fundamentarea procesului de reformare a învăţământului
preuniversitar din România și pentru faptul că sunt direct asociate cu strategia educaţiei permanente.
Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind
competentele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi conturează, pentru absolvenţii
învăţământului obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe opt domenii de competenţă.
Competenţele sunt definite ca ansambluri de cunoștinţe, deprinderi și atitudini care urmează să fie
formate până la finele școlarităţii obligatorii. Structurarea acestor competenţe-cheie se realizează la
intersecţia mai multor paradigme educaţionale și vizează atât domenii „academice” (de exemplu
Comunicarea sau competenţele în Matematică, știinţe și tehnologie), precum și aspecte inter- și transdisciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul mai multor arii curicuare.
1.1. 2. Context naţional
Premisa politicii Mnisterului Educaţiei Naţionale privind descentralizarea este consistentă.
Diagnoza este structurata pe zone critice, care devin si principalele domenii în care va actiona
strategia de descentralizare. Aceste domenii sunt:
a) Curriculum:
• Curriculum la decizia şcolii (CDŞ), redus ca pondere faţa de nevoile si interesele comunităţii
locale.
• CDŞ structurat mai ales pe nevoile cadrelor didactice şi nu ale comunităţii (elevi, parinţi,
agenţi economici etc.).
• Rolul redus al structurii-expert de la nivel central (ex. Consiliul National pentru Curriculum).
• Alocarea centralizată a resurselor pentru manualele şcolare, ceea ce duce, în unele cazuri, la
primatul preţului în faţa calităţii.
• Necorelarea activităţii celor doua structure-expert de la nivel central (CNC şi Consiliul
National pentru Aprobarea Manualelor - CNAM ) şi, adăugam noi, între acestea şi Serviciul
Naţional de Evaluare si Examinare (SNEE).
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b) Evaluarea si certificarea:
Certificarea pregătirii profesionale realizată, în unele cazuri, de persoane nepregătite în acest
sens.
c) Reţeaua şcolară şi fluxurile de elevi:
Reţeaua şcolara este fundamentată pe structura existentă de multă vreme (filiere, profiluri,
specializări şi norme didactice).
Consilierea şi orientarea nu au efectele scontate iar deciziile se iau adesea, la nivel central si
judeţean, fără consultarea părtilor interesate de la nivel local.
Rolul minor, în stabilirea reţelei şcolare, al autorităţilor publice locale.
d) Conducere şi administrare:
Necorelarea finanţării şcolii cu obiectivele locale de dezvoltare a comunităţii.
Administrarea curenta a patrimoniului si a fondurilor şcolii în afara acesteia, la nivelul
consiliilor locale.
Comunitatea este subreprezentată în consiliile de administraţie (CA) ale unitaţilor scolare.
Se încalcă separarea functiilor "deliberativă" şi "executivă", prin faptul ca directorul şcolii
este şi presedintele CA.
e) Resursele umane:
Comunitatea locală şi chiar directorul şcolii sunt lipsiţi de multe ori de autoritatea decizională
în privinţa personalului didactic, deciziile majore fiind luate la nivelul ISJ şi al Ministerului.
Cadrul legislativ restrictiv privind salarizarea şi normarea personalului didactic.
Centralizarea formarii si dezvoltarii profesionale a personalului şi necorelarea ei cu nevoile şi
interesele beneficiarilor.

f) Politicile de finanţare:
Imposibilitatea finanţării coerente, pe baza de formule şi standard, din cauza constrângerilor
legislative.
• Circuitul încă greoi de finanţare a unităţilor şcolare.
• Metodologia de calcul a costurilor-standard nu ia în considerare criteriile de calitate şi de
performanţă educaţională.
• Sistemul de culegere, prelucrare şi transmitere a datelor nu este suficient de credibil şi de
eficient pentru a oferi o baza obiectivă procesului decizional.
În afara domeniilor menţionate, orice proces de descentralizare mai afectează, cu siguranţă şi
alte domenii ale educaţiei şi al vieţii şcolare cum ar fi:
• Sistemele de management al calitaţii (inspecţie, control şi asigurare a calitaţii).
• Alegerea metodologiei didactice şi a auxiliarelor curriculare
• Fluxurile de elevi - mai ales modul de trecere de la un ciclu şcolar la altul şi de transfer de la o
unitate şcolară la alta.
• Inspecţia şcolară - sub diferitele ei tipuri şi forme.
Toate aceste domenii sau subdomenii au fost luate în vedere în momentul elaborarii Strategiei
de descentralizare a învatamântului preuniversitar. Pornind de la situaţia existent, aceasta îşi
propune obţinerea unor rezultate si efecte durabile la nivelul sistemului şcolar:
• Eficientizarea activitaţii şi creşterea performanţelor.
• Democratizarea sistemului educaţional.
• Transparenţa decizională.
• Creşterea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale.
• Stimularea inovatiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice.
•
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1.1. 3. Contextul local
Prezentarea Municipiului Moinești

Municipiul Moinești este așezat în bazinul mijlociu al sistemului de râuri Trotuș-Tazlău, într-o
zonă cu bogate resurse naturale (petrol, cărbune, ape minerale curative). Cele 10 izvoare cu ape
minerale din "Parcul Băi", cantonate pe pârâul Gâzu, precum și microclimatul ozonat al zonei, lipsit
de pulbere nocivă, însoțite de frumusețile reliefului și florei locale, pledează pentru statutul de
stațiune balneoclimaterică. Pe lîngă toate acestea, municipiul Moinești cunoaște o intensă viață
spirituală și sportivă, precum și o dezvoltare continuă a instituțiilor școlare, judecătorești, bancare și
turistice. Ca atare, municipiul are certe perspective de dezvoltare urbanistică, economică și turistică,
dorindu-se ca el să devină un centru balneoclimateric important, preferat de turistii autohtoni, dar și
de
cei
din
alte
localități
ale
țării
sau
din
străinătate.
Prima atestare documentară a localității este datată 1437 și primul document în care Moineștiul
este era un loc de întâlnire între locuitorii, de pe Valea Trotușului și Valea Tazlăului, a celor veniți
nominalizat ca târg este acela din anul 1832, când avea 188 de case și 588 de locuitori. Târgul
Moinești din Transilvania, aici existau izvoare de păcură, exploatări forestiere, alte produse
mestesugărești și agroalimentare. Aici s-a născut, în 1896, poetul și eseistul de renume mondial
Tristan Tzara (Samuel Rosenstock), fondatorul Dada, o mișcare contestatară în artă.
În anul 1921 Moineștiul devine comuna urbană și odată cu acest eveniment crește funcția lui
administrativă - Moinești era reședința comunei urbane și în același timp reședința plasei Tazlău. În
anul 2001 orașul Moinești a fost declarat municipiu. Cea mai veche mențiune despre existența și
exploatarea petrolului în România se referă la localitatea Lucăcești, astăzi parte componența a
orașului Moinești, de pe Valea Tazlaului Sărat; primele distilerii de petrol din țară sunt menționate în
prima jumatate a secolului al XIX-lea la Gazarie, cartier al orașului Moinești. În bazinul petrolifer al
Moldovei s-a forat prima sondă mecanică din România (în 1861) și printre primele din lume. La
Moinești a fost instalată a patra mare rafinărie din țară (1923); din toate acestea reiese faptul ca
începuturile industriei petroliere în țara noastră au avut loc pe meleagurile moineștene.
Reţeaua şcolară a municipiului Moinești în anul şcolar 2018-2023 reflectă structura geografică,
socială şi economică a municipiului, aceasta fiind următoarea, pe tipuri de unităţi:
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a) 6 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică :
- Școala Generală „Ștefan Luchian”;
- Școala Generală „George Enescu”;
- Şcoala Generală „Alexandru Sever”;
- Școala Generală „Tristan Tzara”;
- Liceul Teoretic „Spiru Haret”;
- Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu”.
b) 3unităţi de învăţământ arondate celor cu personalitate juridică : –
- Grădiniţa cu program normal „Ghiocel”;
- Grădiniţa cu program normal „Cheița de aur”;
- Grădiniţa cu program prelungit „Ion Creangă”.
c) o unitate conexă : - Clubul Copiilor – care reuneşte mai multe cercuri de elevi, printre care cele mai active
sunt cele de muzică și dans popular.

Populaţie:
Populația orașului la 31.12.2011: 21.500 persoane (date partiale Recensamint 2011)
Populație ocupată: 7.936 persoane din care:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

patroni - 489
intelectuali - 915
ocupații tehnice - 1.311
funcționari - 377
lucrători - 952
agricultori - 414
meșteșugari - 1.573
operatori - 1.421
muncitori necalificați - 484

Populație curent activă: 10.001 persoane din care:
•
•
•

7.937 populație curent ocupată
1.275 șomeri în căutarea altui loc de muncă
789 șomeri în căutarea primului loc de muncă.

Populație inactivă: 10.209 persoane din care:
•
•
•
•
•
•

4.912 elevi și studenți
4.473 pensionari
2.526 casnice
2.78 întreținute de alte persoane
65 întreținute de stat
155 persoane cu altă situație economică

Majoritatea locuitorilor sunt români (88,98%), cu o minoritate de romi (5,09%). Pentru 5,65% din
populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea
locuitorilor sunt ortodocși (87,04%), dar există și minorități de romano-catolici (4,87%) și
penticostali (1,5%). Pentru 5,7% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
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1.2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
1.2.1.PREZENTARE GENERALĂ A LICEULUI

Dacă este să gândim o ierarhie a valorilor instituţionale din învăţământul preuniversitar
moineștean, Liceul Teoretic „Spiru Haret" din municipiul Moinești ar ocupa cu siguranţă unul din
locurile fruntaşe, bucurându-se de prestigiu şi notorietate dobândite prin întreaga activitate a
colectivului şcolii, mândria şi recunoştinţa celor care au absolvit aici, de aprecierea întregii
comunităţi locale.
Activitatea liceului se referă la arta de a instrui şi a educa generaţia mileniului III, de a-i
pregăti pe aceştia să găsească răspunsurile potrivite la provocările zilei de mâine.
Elevii şi corpul profesoral de aici se află pe traiectoria ascendentă a devenirii învăţământului
românesc, catalizându-şi acţiunile pe direcţia redimensionării continue a calităţii, sporirii şi
menţinerii notorietăţii de care se bucură această instituţie şcolară.
PREZENT ŞI VIITOR
Liceul Teoretic „Spiru Haret", nume de referinţă în învăţământul moineștean - imaginea unei
şcoli cu rezultate remarcabile.
Cine suntem?
Suntem o unitate de învăţământ relativ tânără, înfiinţată în 1952 sub denumirea de Şcoala
Normală, cu rezultate bune, dorită de populaţie; suntem un colectiv a cărui principală calitate este
dorinţa de foarte bine materializată prin munca dăruită idealurilor de performanţă; suntem elevii
care ştiu ce vor de la viitor şi se pregătesc pentru acest scop; suntem simbolul dăruirii profesionale,
suntem NOI, Liceul Teoretic „Spiru Haret" Moinești.
Ce vom fi?
O şcoală europeană cu o bază materială modernă, înscrisă pe traiectoria ascendentă spre
perfecţionarea procesului de învăţământ, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la
îndemână 3 elemente esenţiale: elevii, părinţii şi calitatea a tot ceea ce întreprindem ca o garanţie a
durabilităţii realizării scopului propus.

SCURT ISTORIC
În 1864 este înfiinţată prima şcoală din oraşul Moineşti (cu 64 elevi, clasele I şi a II-a,
institutor Dimitrie Pătru), iar în anul 1866 este înfiinţată Şcoala de băieţi,care funcţionează în
locuinţa preotului David Climescu, învăţător şi director (1871-1880). În 1894 este construit
primul local propriu de şcoală, cu 4 săli de clasă şi cancelarie pe strada Zorilor.
Între anii1952-1953 a funcționat ca Şcoala Medie Mixtă de 11 ani, fiind prima clasă de
liceu din oraşul Moineşti, clasa a VIII-a , cu 46 elevi, diriginte prof. Căpăţână Virgil. În şcoală
îşi desfăşoară activitatea 9 profesori, 3 învăţători şi un pedagog. Școala are bibliotecă (252
volume) şi internat (35 elevi) –clădirea Şcolii Lunca.
Între anii 1953-1957 a funcționat ca Școală Medie de 10 ani. În 1955 s-a dat în folosință
noul local de școală din strada Zorilor, cu 11 săli de clasă, cancelarie, secretariat și bibliotecă. E
anul în care a absolvit prima promoție cu 10 clase.
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Liceu de cultură generală (1957-1965), cu clasele I-XI, iar în perioada 1965-1977
funcționează ca Liceu Real-Umanist de 12 ani. În 1962 este dată în folosinţă clădirea actuală a
liceului,în strada Vasile Alecsandri, numărul 10 cu 16 săli de clasă, 3 laboratoare, cancelarie,
bibliotecă, birouri. Tot în acest an, liceul preia clădirea Şcolii elementare de fete (1924) denumită
până la demolarea ei ,în anul 2002, „Bastilia”.
Sunt reamenajate laboratoarele (fizică, chimie, biologie – unul dintre cele mai dotate din
ţară), iar internatul este instalat în fostul sediu administrativ al raionului Moineşti (1968),având
un total de 10 camere.
În perioada1977-1990,liceul se numește Liceul industrial nr. 2 cu profil mecanic și
pregăteşte absolvenţi pentru meserii tehnice: mecanici, lăcătuşi-mecanici, prelucrători prin
aşchiere, sudori, mecanici ,combustie-internă, sculeri-matriţeri, muncitori foraj-extracţie.
1977 este anul când este dat în folosinţă corpul nou, cu 6 săli de curs şi 3 ateliere-şcoală
iar în 1988 este dat în folosinţă noul și actualul cămin(internat).
Liceul rămâne unul de prestigiu, fapt dovedit de: rezultatele obţinute la fazele superioare
ale olimpiadelor şcolare, numărul absolvenţilor admişi în învăţământul superior (peste un sfert
dintre aceştia) și integrarea unora dintre absolvenţi în mediul universitar şi academic.
Doi ani, între 1990 și 1992, este numit Liceul Teoretic Moineşti, iar în anul 1992 unitatea
şcolară se redenumeşte (Liceul Teoretic „Spiru Haret”) luând numele marelui matematician,
astronom, academician, pedagog, renumit pentru organizarea învățământului modern românesc
din funcția de ministru al educației, pe care a deținut-o de trei ori şi om de ştiinţă, Spiru Haret, în
concordanţă cu spiritul inovator şi creativ al celui care devine "patronul” spiritual al instituţiei.

1.2.2. OFERTA EDUCAŢIONALĂ
Oferta educaţională a liceului nostru păstrează specificul teoretic, urmărind, în afară de o
pregătire aprofundată în domeniul matematicii şi informaticii, şi diversificarea ariilor de interes
legate de studierea ştiinţelor naturii,filologiei și a științelor sociale.. Din aceste motive, începând din
anul şcolar 2016-2017, am introdus o clasă de matematică – informatică intensiv informatiă și una
intensiv limba engleză. S-au avut în vedere solicitările elevilor care dau admitere la facultăţile de
medicină și în acest sens s-au constituit câte două clase de stiințe ale naturii. Pentru cei care aleg o
carieră in domeniul literelor sau Academia de Politie se pot pregăti în cadrul celor două profile:
filologie și științe sociale.
Gradul de atractivitate al ofertei noastre educaţionale este sporit de prestaţia calitativă
remarcabilă a tuturor cadrelor didactice, a climatului de responsabilitate şi profesionalism, a bazei
materiale adecvate, a relaţiei foarte bune cu partenerii din comunitatea locală, a angajării tuturor
factorilor de execuţie şi decizie în organizarea procesului instructiv-educativ, asigurându-se în felul
acesta obţinerea de rezultate bune şi foarte bune şi un succes garantat în evoluţia socio-profesională
a fiecărui absolvent.
1.2.3. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Este caracterizată print-un ethos professional bun. Trăsăturile dominante sunt cooperarea,
munca în echipă respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru prietenie, libertatea
de exprimare;
A fost elaborate regulamentul de ordine internă care cuprinde norme privind atât activitatea
cadrelor didactice cât şi pe cea a elevilor;
Climatul organizaţiei școlare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism;
Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin;
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Directorul are o atitudine asertivă, democratic, de încredere în echipa de lucru, este
receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi a
nevoilor ei.
Simboluri :
Sigla Liceului Teoretic „Spiru Haret”

Imnul Liceului Teoretic „Spiru Haret”: „Sunt liber să visez!”
Pagina Web a Liceului Teoretic „Spiru Haret”: www.sharetmoinesti.ro

Cartea de onoare a Liceului Teoretic „Spiru Haret”
1.2.4. PERSPECTIVE OFERITE ABSOLVENŢILOR
Programul intensiv de studiere a informaticii, la nivelul liceului nostru, oferă posibilitatea
absolvenţilor de a obţine la sfârşitul clasei a XII-a un atestat de competenţe profesionale, recunoscut
de Ministerul Educaţiei Naţionale. Elevii care doresc pot obține în liceul nostru permis eorupean de
conducere a calculatorului, în urma absolvirii programului de ECDL.
Prin orele din trunchiul comun, extinderile şi opţionalele oferite, elevii dobândesc cunoştinţe
şi competenţe suplimentare care le facilitează admiterea la facultăţi de prestigiu, cu deosebire tehnice,
medicină, filologie, A.S.E., Academia de Poliţie, Academia Militară ş.a. Mai exact, absolvenţii noștri
dobândesc cunoştinţe academice solide, ceea ce le permite să promoveze examenele de admitere ale
oricărei facultăţi pe care o aleg, din ţară şi străinătate.
În afară de bagajul de cunoştinţe dobândite pe parcursul anilor de şcoală – din orele de curs şi
din opţionalele oferite de liceul nostru – absolvenţii părăsesc şcoala cu o perspectivă mai largă
asupra a ceea ce înseamnă să fii cetăţean european şi planetar.
Pe parcursul anilor de studiu, elevii de la Liceul Teoretic „Spiru Haret” dezvoltă o serie de
aptitudini social-culturale şi competenţe de comunicare şi adaptare, ceea ce le înlesnește integrarea în
societatea modernă, europeană. În comparaţie cu absolvenţii altor licee teoretice, ei demonstrează cu
prisosinţă nivelul înalt de pregătire pe care l-au primit în cei patru ani de studii liceale, îşi dezvoltă
latura creativă a personalităţii şi dovedesc însuşirea unor abilităţi de lideri, devenind flexibili,
independenţi şi cu o mai mare disponibilitate către schimbările din jurul lor.

1.2.5 STRUCTURA UNITĂŢII ŞCOLARE
Dinamica populaţiei şcolare

2014-2015
807

2015-2016
810

2016-2017
825

2017-2018
824
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Planul de şcolarizare

Nivel de învăţământ

învăţământ liceal
IX - XII

Realizat
2014-2015
Nr.
Nr.
Clase Elevi
28
807

Realizat
2015-2016
Nr.
Nr.
Clase Elevi
28
810

Realizat
2016-2017
Nr.
Nr.
Elevi
Clase
28
825

Realizat
2017-2018
Nr.
Nr.
Clase Elevi
28
824

În anul şcolar 2018-2019 unitatea şcolară are 28 de clase cu 836 elevi.
Planul de şcolarizare este aprobat anual de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, în baza
Proiectului şi a Memoriului de Fundamentare elaborat de către director şi aprobat de Consiliul de
Administraţie şi Consiliul Profesoral al unităţii şcolare. Dimensionarea acestuia - cantitativ (ca număr
de locuri) - se realizează în funcţie de recensământul care se realizează la nivelul scolilor gimnaziale
din municipiu dar și din localitățile din împrejurimi.
Prin politica educaţională pe care o promovează Liceul Teoretic „Spiru Haret" Moinești,
favorizează accesul nediscriminatoriu la instruire şi educaţie indiferent de sex, rasă, naţionalitate,
apartenenţă politică sau religioasă, potrivit Constituţiei României şi principiilor Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului şi a Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului.
Din totalul de elevi inscrisi 836 elevi, 35 elevi sunt din Republica Moldova (4,18 %), veniți pe
locurile de moldoveni, 2 sunt elevi de etnie rromă ce reprezintă 0.23%. Aceștia sunt ca număr, în
scădere, deoarece pe locurile rezervate pentru rromi nu se mai ocupă în urma repartitiei. Sunt un
numar mic (4-5) de elevi rromi care intră la liceul nostru în urma repartiției computerizate, fără a se
declara de etnie rromă.
În perioada analizată admiterea absolvenţilor în nivelul de învăţământ superior s-a realizat în
proporţie de 89%. Personalitatea şcolii se concretizează în relaţia optimă de colaborare profesorelev, în climatul şcolar şi orientarea educaţiei spre valori, formarea capacităţilor privind acomodarea
la nevoile de calificare resimţite în economie, administraţie, viaţă socială şi culturală. Rezultatele
obţinute în domeniile de bază promovate în şcoala noastră, matematică-informatică, limbi moderne,
educaţie pentru sănătate, generează o garanţie pentru adaptarea rapidă la ritmul reformei, pentru
recunoaşterea valorii absolvenţilor noştri. Climatul şcolar şi ambianţa pedagogic se realizează prin
organizarea şi dirijarea condiţiilor de mediu, motivaţiilor de ordin moral, profesional, estetic şi
material; mediul intern şi cultura organizaţională a unităţii şcolare se întemeiază pe muncă, justiţie
socială, respectul faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi faţă de valorile
democratice.

1.2.6 RESURSE UMANE
Obiectivul principal a Liceul Teoretic „Spiru Haret" Moinești, constă în desăvârşirea la
tineri a unei personalităţi active, competente, motivate şi creative, capabile de opţiune şi decizie,
prin dobândirea unei culturi generale orientate spre domeniile: medicină, politehnică, drept, limbi
moderne de circulaţie internaţională.
Aprofundarea cunoştinţelor în concordanţă cu programele examenelor de bacalaureat şi
admitere în învăţământul liceal are ca finalitate accesul absolvenţilor la niveluri superioare de
învăţământ, inserţia activă a forţei de muncă într-un mediu social a cărui caracteristică este
accelerarea ritmului schimbărilor armonizate cu aderarea la comunitatea europeană şi
internaţională.
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Infrastructura cu caracter uman este principala „bogăţie" a unităţii şcolare. Colectivul
didactic este format din 42 cadre.
Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic îndeplineşte condiţiile de studii şi
vechime prevăzute de Statutul Personalului Didactic şi Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
Numărul de elevi raportat la numărul de norme didactice: 838 elevi/46 posturi

Personal didactic - AN ŞCOLAR 2018 – 2019
• Colectivul de cadre didactice este stabil, format în proporţie de 90,47% din cadre didactice
titulare. Stabilitatea colectivului permite şcolii elaborarea politicilor educaţionale pe termen
mediu şi lung.
• Relaţiile dintre cadrele didactice sunt destui de bune, nu există stări conflictuale. Colaborarea
conducerii şcolii cu cadrele didactice este bună, există o permanentă comunicare şi respect
reciproc.
• Cadrele didactice se implică în problemele şcolii, în activităţile extracurriculare, manifestând
dorinţa de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile reformei din
domeniul învăţământului.
• Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare - învăţare prin orientarea lui spre
formare de capacităţi şi aptitudini, utilizând strategii participative. Relaţiile interpersonale sunt
bazate pe colaborare,deschidere, comunicare.
Număr de cadre didactice: 42
Număr de cadre didactice titulare: 38
Număr de cadre didactice cu titlu de doctor: 2
Număr de cadre didactice cu gradul didactic I: 24
Număr de cadre didactice cu gradul didactic II: 7
Număr de cadre didactice cu definitivat: 9
Număr de cadre didactice debutante: 0
Personal didactic auxiliar-administrativ şi nedidactic
Secretariat 2 norme
Bibliotecar 1 normă
Contabil 2 norme .
Administrator reţea 1
Administrator patrimoniu 1
Laborant 1
Bucatarese 1 norma
Paznici 3 norme
Spalatoreasa 1 norma
Muncitor necalificat bucatarie1 norma
Muncitor intretinere 1 normă
Ingrijitor 6 norme
1.2.7. RESURSE MATERIALE
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• 22 săli de clasă
• 1 laborator de fizică
• 1 laborator de chimie
• 1 laborator biologie
• 2 laboratoare de AEL
• 1 laborator informatică
• 2 cabinete : cabinet multimedia, psiholog
• Bibliotecă
• centrală termică proprie
• bază sportivă modernă compusă din:
- sală de gimnastică
- 1 teren de sport
• Internat 40 camere
• Cantina 200 locuri

ECHIPAMENTE
Tehnică de calcul:
• reţea de 84 de calculatoare situate în laboratoarele de informatică, birouri şi cabinete
• videoproiectoare 19
• imprimante 9
• copiatoare 3
• scanner 3
Audio - video:
• 7 televizoare
- 7 DVD player
• Staţie de amplificare /radio
Comunicaţii:
• 5 linii telefonice
• Faxuri 1
• conexiune la internet
1.2.8. RESURSE INFORMAŢIONALE
Bibliotecă şcolară
Fond carte 34.021volume
Colecţia de periodice
Internet
1.2.9. RESURSE FINANCIARE
Surse de finanţare:
Bugetul local - Consiliul Municipiului Moinești
Bugetul de stat
Venituri proprii
Mici sponsorizări- donaţii
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1.2.10.Informații de tip cantitativ
a) Numărul elevilor din şcoală (pe clase/total)

An şcolar 2014 / 2015
Matematicăinformatică
Matematica
informatica
intensiv
engleza
Ştiinţele naturii
Filologie
Științe sociale
Știinte sociale intensiv
franceza

Total
166

29
239
246
93
30
803

An şcolar 2016 / 2017
Matematicăinformatică
intensiv
informatică
Matematicainformatica
intensiv
engleză
Matematică
informatică
Ştiinţele naturii
Filologie
Științe sociale

Total

30

29
131
266
246
122
824

An şcolar 2015 / 2016
Matematicăinformatică
Matematica
–
informatica
intensiv
engleza
Ştiinţele naturii
Filologie
Științe sociale
Științe sociale intensiv
franceza

Total
165

29
235
244
89
29
791

An şcolar 2017 / 2018
Matematicăinformatică
intensiv
informatică
Matematică
informatică
intensiv
engleză
Matematica
informatica
Ştiinţele naturii
Filologie
Filologie
intensiv
engleză
Științe sociale

Total

61

28
108
259
216
29
122
823

An şcolar 2018 / 2019
Matematicăinformatică
intensiv
informatică
Matematică
informatică
intensiv
engleză
Matematica
informatica
Ştiinţele naturii
Filologie
Filologie
intensiv
engleză
Științe sociale

Total

92

29
111
234
217
32
121
836
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b) Fluctuaţii ale numărului de elevi
Există o anume fluctuaţie, în sens pozitiv, în ce priveşte numărul de elevi, datorită mişcării
elevilor (plecaţi/veniţi);
c) Rata de cuprindere a elevilor în sistemul de învăţământ
Rata abandonului şcolar – acest fenomen nu se înregistrează la Liceul Teoretic „Spiru Haret” ,
decât în cazuri foarte rare.
Rata repetenţiei – acest fenomen nu se înregistrează la Liceul Teoretic „Spiru Haret”, cu o
singură exceptie pentru anul școlar 2017- 2018, din motive medicale , un singur elev declarat repetent
Corigenţe
Numărul elevilor corigenţi este mic. Toţi elevii corigenţi au promovat în urma susţinerii examenului
de corigenţă din sesiunile august – septembrie.

Situaţia admiterii:

An şcolar 2014 / 2015
Matematicăinformatică
Ştiinţele naturii
Filologie
Științe sociale

An şcolar 2016 / 2017
Matematicăinformatică
Ştiinţele naturii
Filologie
Științe sociale

Ultima
medie
8,20
7,27
6,78
7,03

Ultima
medie
7,37
7,84
7,00
6,50

An şcolar 2015 / 2016
Matematicăinformatică
Ştiinţele naturii
Filologie
Științe sociale

An şcolar 2017 / 2018
Matematicăinformatică
Ştiinţele naturii
Filologie
Științe sociale

Ultima
medie
7,14
8,34
7,29
7,89

Ultima
medie
7,73
6,06
6,30
6,88

Situaţia rezultatelor la examenul de Bacalaureat:
2014/2015
• Numărul candidaţilor înscrişi: 210 elevi
• Numărul candidaţilor prezentaţi: 210 elevi
• Numărul candidaţilor eliminaţi: 0 elevi
• Numărul candidaţilor admişi: 199 elevi
• Numărul candidaţilor respinşi: 16 elevi
• Mediile: 6 – 6.99 - 26 elevi; 7 – 7.99 - 45 elevi; 8 – 8.99 - 71 elevi; 9 – 9.99 - 57 elevi
• Procent de promovabilitate: 94,76%
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2015/2016
• Numărul candidaţilor înscrişi: 170 elevi
• Numărul candidaţilor prezentaţi: 170 elevi
• Numărul candidaţilor eliminaţi: 0 elevi
• Numărul candidaţilor admişi: 169 elevi
• Numărul candidaţilor respinşi: 1 elevi
• Mediile: 6 – 6.99 - 14 elevi; 7 – 7.99 - 41 elevi; 8 – 8.99 - 56 elevi; 9 – 9.99 – 58 elevi
• Procent de promovabilitate: 99,41%
2016/2017
• Numărul candidaţilor înscrişi: 212 elevi
• Numărul candidaţilor prezentaţi: 211 elevi
• Numărul candidaţilor eliminaţi: 0 elevi
• Numărul candidaţilor admişi: 205 elevi
• Numărul candidaţilor respinşi: 6 elev
• Mediile: 6 – 6.99 - 23 elevi; 7 – 7.99 - 44 elevi; 8 – 8.99 - 69 elevi; 9 – 9.99 - 69 elevi
• Procent de promovabilitate: 96,69%
2017/2018
• Numărul candidaţilor înscrişi: 197 elevi
• Numărul candidaţilor prezentaţi: 195 elevi
• Numărul candidaţilor eliminaţi: 0 elevi
• Numărul candidaţilor admişi: 180 elevi
• Numărul candidaţilor respinşi: 20 elev
• Mediile: 6 – 6.99 - 30 elevi; 7 – 7.99 - 42 elevi; 8 – 8.99 - 58 elevi; 9 – 9.99 – 49 elevi; 10 1 elev
• Procent de promovabilitate: 92,30%
Situația admiterii în învățământul superior
2014/2015 – 80%
2015/2016 – 93%
2016/2017 – 87%
2017/2018 – 82%
d) Frecvenţa
Frecvenţa la LICEUL TEORETIC „SPIRU HARET” este bună, majoritatea elevilor frecventând
cu regularitate cursurile. Practic, raportându-ne la numărul total de elevi, ar rezulta circa zece absenţe
nemotivepe elev. Este limpede că şi în unitatea noastră şcolară sunt elevi care au absenţe de la
cursuri, existând preocupări constante pentru diminuarea acestui fenomen.
Numărul total al absenţelor pe ultimii ani se prezintă după cum urmează:
Total
absenţe

Motivate

Nemotivate

An şcolar 2014 - 2015

25406

17774

7632

An școlar 2015-2016

24600

16565

8035

An şcolar 2016-2017

25917

16507

9410
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An şcolar 2017-2018

27014

18516

8498

Câţiva elevi cu serioase probleme de sănătate au totalizat un număr important de absenţe.
Considerăm că absenteismul nu este un fenomen necontrolabil la nivelul unităţii şcolare. Numărul
absenţelor nu ne onorează, însă ne îngrijorează faptul că în ciuda apelurilor în vederea diminuării
numărului de absenţe şi a eliminării cauzelor neîntemeiate ale acestora, numărul acestora se menţine
ridicat, în comparaţie cu obiectivele pe care ni le-am propus. Preocuparea noastră, în ceea ce priveşte
frecvenţa elevilor din liceu este reală pentru că, în concepţia noastră, în absenteismul nejustificat îşi
au originea cele mai nefaste consecinţe pentru tineretul şcolar: manifestări de violenţă verbală şi
fizică, anturaje nepotrivite, consumul de alcool, tutun şi substanţe interzise, rezultate negative la
învăţătură şi disciplină etc.
e) Statistică privind personalul unităţii şcolare (personal didactic – titulari, suplinitori, personal
didactic auxiliar, personal nedidactic).
Total
personal
didactic
(persoane)

Titulari
(persoane)

Suplinitori
calificaţi
(persoane)

Personal
nedidactic
(persoane)

42

38

4
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Personal
didactic
auxiliar
(persoane)
9

Toate posturile sunt ocupate cu personal calificat (studii corespunzătoare postului) catedrei pe
care îl/o ocupă.
f) Rata mişcării personalului didactic
Mişcarea personalului didactic la LICEUL TEORETIC „SPIRU HARET” este redusă. În general,
numărul personalului didactic înregistrează diferenţe foarte mici de la an la an, datorită în primul
rând stabilităţii ofertei educaţionale. Numărul persoanelor care pleacă este foarte apropiat de al celor
care vin, exceptând blocarea posturilor.
g) Starea clădirilor
Starea clădirilor este bună şi foarte bună, cu excepția clădirilor căminului și cantinei care nu sunt
reabilitate termic, insă au fost făcute lucrări de modernizare a camerelor din cămin.
h) Bugete 2015-2018:
Fonduri alocate de
la bugetul local
Fonduri alocate de
la bugetul de stat
Venituri
extrabugetare

2015
2.912.600

2016
3.025.820

2017
3.687.020

2018
424.020

260.985

264.816

284.767

4.147.037

140.000

110.000

108.000

92.500

i) Ambianţa din şcoală
În şcoală există o ambianţă propice desfăşurării unei eficiente activităţi instructiv-educative, pe de
o parte datorită calităţii optime a bazei materiale,1 în al doilea rând generată de existenţa unui corp
profesoral recunoscut prin profesionalismul său. Există o atmosferă de înţelegere şi respect reciproc
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atât între membrii conducerii, director adjunct, personal didactic, între membrii corpului profesoral,
cât şi între aceştia şi personalul didactic, nedidactic şi întreţinere, elevi şi părinţi. Stările conflictuale
sunt preîntâmpinate, iar conflictele latente sau, uneori manifeste, sunt mediate, soluţionate într-un
mod pozitiv.
j) Mediul social de provenienţă al elevilor de la Liceul Teoretic „Spiru Haret”
Mediul de provenienţă al elevilor liceeni este în proporție mai mare din mediul rural decât din cel
urban.Nivelul de calificare al părinţilor respectă, de asemenea, criteriul eterogenităţii, fiind atât
mediu, cât şi superior. Majoritatea părinţilor elevilor de la Liceul Teoretic „Spiru Haret” (aproximativ
70%) au studii profesionale şi liceale şi aproximativ 30% studii universitare.
Ocupaţiile părinţilor reflectă nivelul de calificare şi sunt variate: muncitori calificaţi şi necalificaţi,
angajaţi în sectoare diverse, agenţi de pază, poliţişti, preoţi, agricultori, patroni de firme, medici,
economişti, jurişti, învăţători/profesori, asistenţi sociali etc. Un procent de aproximativ 35% sunt
plecaţi în străinătate.
Interesul părinţilor faţă de şcoală este crescut, cu deosebire în clasa a IX-a a liceului, după care,
pe măsură ce elevii înaintează în vârstă, interesul manifestat (vizite la şcoală în afara şedinţelor cu
părinţii şi a situaţiilor deosebite) se plasează pe o curbă descendentă.

k) Modul de comunicare
În general, comunicarea este funcţională, atât pe verticală (ascendent – descendent) cât şi pe
orizontală.
Se realizează între:
➢ Director – personal didactic şi nedidactic;
➢ Director – elevi (prin profesori şi diriginţi sau direct);
➢ Director – părinţi (prin profesori şi diriginţi sau direct).
Directorul comunică mesajul oral sau scris. Uneori nu se întoarce decât parţial informaţia dinspre
profesori, elevi şi părinţi spre director, pentru confirmarea receptării mesajului. Receptorul nu oferă,
deci, întodeauna, managerului (emiţător) feed-back-ul necesar.
Toate formele comunicării se derulează în mod formal, dar şi informal.
Comunicarea decurge în limitele normalului şi al decenţei.
Comunicarea cu părinţii se realizează prin şedinţele adunărilor generale ale părinţilor claselor şi
ale Consiliului Reprezentativ al Părinţilor (o dată pe an are loc întâlnirea părinţilor cu directorul,
directorul adjunct; de mai multe ori întâlnirea diriginţilor cu părinţii elevilor claselor).
Comunicarea directorului liceului cu reprezentanţii comunităţii locale este optimă şi se realizează
în ambele sensuri.
l) Calitatea managementului şi stilul de conducere
În contextul unei societăţi moderne în permanentă schimbare, echipa managerială a Liceul
Teoretic „Spiru Haret” se defineşte prin calităţi şi abilităţi precum: gândire logică, capacitate de
conceptualizare, capacitate de diagnoză, capacitate de decizie, obiectivitate în perceperea şi judecarea
altora, adaptabilitate, centrarea pe dezvoltarea celorlalţi, spirit colegial, capacitatea de a asculta şi de
a lua în considerare şi alte păreri decât cele proprii, comunicare facilă, încurajarea creativităţii,
atitudini pozitive, atribuţii delegate într-o pondere considerabilă.
Directorul, directorul adjunct şi coordonatorul proiectelor educative sunt absolvenţi ai unor
instituţii de învăţământ superior universitar de prestigiu, aducând cu sine în managementul
implementat la nivelul instituţiei, rigoare şi viziune academică. Directorul liceului a absolvit
Facultatea de Litere, a Universității „V. Alecsandri” din Bacău. Este absolventă de Masterat în
Științele Comunicării și ale Limbajului, la Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău. Este membru
fondator a Asociației E CLASS. Directorul adjunct, este absolventă a Facultății de Biologie, la
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Universitatea „AL.I.Cuza” din Iasi. A absolvit cursurile postuniversitare în Managementul școlar la
Facultaea de Știinte, din Petroșani, este membru fondator și președintele Asociației E CLASS.
Membrii echipei manageriale pornesc de la premisa că obţinerea performanţelor depinde de
modul în care un manager reuşeşte să influenţeze comportamentul celorlalţi membri ai corpului
didactic şi nedidactic. De aceea pune un accent deosebit pe motivarea şi coordonarea acestora.
Sunt folosite următoarele instrumente manageriale: Regulamentul intern, Fişa operaţionalizată a
postului, Organigrama, Fişa de asistenţă, Fişa de evaluare, Planul managerial.
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Capitolul II
1. ANALIZA P.E.S.T.E.
Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de
contextul politic, economic, social, tehnologic şi ecologic, care se manifestă din mediul în care
aceasta îşi desfăşoară activitatea.
Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi
legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul
social intern şi de integrarea înstructurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene.
Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea
de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi
la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în
care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care
trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor.
Analiza P.E.S.T.E. a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Liceului Teoretic
„Spiru Haret” Moinești.
Contextul politic:
✓ Cadrul legislativ, specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia
sistemului de învăţământ - Planul strategic al Ministerului Educaţiei Naționale cu priorităţile:
descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă educaţională
flexibilă,accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene;
✓ Apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în
administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică potenţialul
unităţilor de învăţământ;
✓ Deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare,evaluare şi consiliere;
✓ Liberalizarea unor sectoare, şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor programe la
nivel guvernamental cu impact în activitatea educaţională (piaţa cărţii şi manualelor,
achiziţiile de material didactic, programe de formare a personalului);
✓ Existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele
europene şi internaţionale;
✓ Cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru dezvoltarea
infrastructurii învăţământului - Programe de finanţare a învăţământului preuniversitar: PRIS
(Proiectul pentru Reabilitarea Infrastructurii Şcolare),POR 2007-2013, alte programe;
✓ Sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin
proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive,
îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat);
✓ Finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi Programul „Euro
200";
✓ Existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu
finalităţi de educaţie şi formare profesională
✓ Cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale.
Contextul economic:
✓ Cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la diverşi
agenţi economici (donaţii, sponsorizări) ;
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✓ |Descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel
încât unităţile şcolare să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman şi material de
care dispun;
✓ Orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a
proiectelor;
✓ Migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din
partea pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii.
Contextul social:
✓ Fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ;
✓ Creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea ratei
infracţionalităţii în rândul tinerilor;
✓ Oferta educaţională adaptată intereselor elevilor;
✓ Aşteptările comunităţii de la şcoală;
✓ Rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională;
✓ Cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru programe
de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de învăţământ în furnizori de servicii
educaţionale.
Contextul tehnologic:
✓ Civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoştinţele să fie
actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor
didactice;
✓ Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet,
televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp
scurt;
✓ Rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot parcursul
vieţii, şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă a carierei;
✓ Generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI, ) conduce la modernizarea
actului educaţional tradiţional;
Contextul ecologic:
✓ Integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea
mediului de către unităţile şcolare;
✓ Educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară;
✓ Prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu
prin implicarea în proiecte ecologice;
✓ Economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să se
protejeze mediul înconjurător.
Concluziile şi interpretările analizei P.E.S.T.E. sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de
acţiune strategică a Liceului Teoretic ”Spiru Haret” pentru perioada 2018-2023.
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2. ANALIZA S.W.O.T. A LICEULUI TEORETIC „SPIRU HARET” MOINEȘTI
AN SCOLAR 20017/2018

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Tradiția scolii :
- Liceul teoretic, care datează de peste 65 de
ani, a avut rezultate bune în ceea ce privește
succesul pe mai departe al absolvenților, care
sunt acceptați în universități din țară și
străinătate;
- Cultură organizaţională bazată pe valorizare,
motivaţie, competiţie.
- Percepţia pozitivă a Liceului Teoretic „Spiru
Haret” în rândul copiilor, tinerilor, părinţilor,
comunităţii.
- Scoala noastră este situată în centrul orasului,
lângă Primărie, ceea ce a atras o perpetuă și
frumoasă colaborare cu administrația
municipală
- Starea generala a clădirii este buna ca urmare
a reabilitărilor efectuate , dar si a administrării
si deservirii spațiilor în mod corect si eficient de
către întreg personalul scolii.
- Colaborarea eficientă cu instituțiile și factorii
economici din municipiu si din județ prin
programe și proiecte de scurtă și lungă durată;
- Baza materială bună pe clădirea liceului și a
sălii de sport;
- Profesionalismul personalului didactic şi
preocuparea pentru autoperfecţionare, formare
continuă, cercetare de specialitate, metodică,
psiho-pedagogică.
- Oferta atractivă de specializări pentru
învăţământul liceal care pregăteşte elevii pentru
continuarea studiilor universitare şi în
perspectivă, pentru cerinţele actuale de pe piaţa
muncii.
- Derularea programelor specifice pe nivel de
vârsta, pregătire, specializare ( “Informare și
consiliere privind cariera, “Educație
anteprenorială);
- Preocuparea elevilor pentru studiu, pentru
obţinerea performanţelor, pentru activităţi

- Probleme de încălzire , izolare termică și sursă de
apă caldă separată pentru cămin și cantină
- Dotarea in continuare cu auxiliare curriculare
(materiale pentru activitatile curriculare, optionale
si extracurriculare);
- Monitorizarea şi evaluarea progresului elevilor în
urma implementării soluţiilor individuale sau/şi de
grup;
- Folosirea insuficientă a echipamentelor moderne
şi a mijloacelor audio-vizuale din dotare.
- Implicarea limitată a cadrelor didactice în
proiecte de finanţare.
- Insuficienta implicare/ participare a personalului
didactic la activităţile educative desfăşurate în
şcoală şi la acţiunile ce promovează imaginea
liceului.
Timiditatea iniţiativelor din partea elevilor.
-Insuficienţa spaţiilor şcolare pentru activităţi
şcolare suplimentare, activităţi extracurriculare.
- Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a
unor cadre didactice, privind aspecte precum:
organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, centrarea
activităţii didactice pe nevoile elevilor,
informatizarea învăţământului.
- Lipsa de colaborare între unele cadre didactice la
nivelul catedrelor şi comisiilor metodice.
- Uzura fizică şi morală a unor calculatoare din
dotare (aprox. 30 - 40 %).
- Insuficienta implicare a profesorilor în
diminuarea absenteismului elevilor; absenteismul
ridicat la elevii din anii terminali
- Comunicare deficitară cu părinţii în anumite
situaţii.
- Existenţa unei anumite doze de formalism în
organizarea/desfăşurarea activităţilor instructiv educative.
- Spaţiu insuficient pentru laboratoare şi cabinete
de specialitate (laboratoarele de fizică,
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extracurriculare.
- Ofertă atractivă pentru activităţile
extraşcolare.
- Elevi cu performanţe şcolare deosebite;
- Rezultate foarte bune la olimpiade; participări
la etapa judeţeană şi etapa naţională – în ultimii
ani (Anexa);
- Procent ridicat de promovabilitate la
bacalaureat (peste 90 % in ultimii 4 ani)
- Coerenţa echipei manageriale
- Preocuparea continuă pentru ameliorarea
calităţii educaţiei.
- Bibliotecă cu număr mare de volume (aprox.
34.021)
- Centrul pentru Permisul European de Conducere a Calculatorului (ECDL).
- Programe de voluntariat
- Cabinet medical şcolar și cabinet stomatologic
școlar
- Colaborarea foarte bună cu Consiliile
Reprezentative ale Elevilor şi Părinţilor.
- Conturarea unei identităţi proprii, marcată
prin siglă, imn ,pagină Web și carte de onoare.

transformate în săli de clasă).
- Oferta şcolară nu satisface întotdeauna nevoile
tuturor elevilor, opţiunile realizându-se încă în
funcţie de decizia majorităţii membrilor
colectivului clasei (nr. redus de CDŞ-uri).
- Număr redus de acţiuni comune cu licee similare
din ţară.
-Slabe accente pe asigurarea unui învățământ
orientat spre valori.
- Alcătuirea si implementarea de programe de
pregătire a elevilor pentru competiţiileşcolare,
programe educaţionale individuale pentru elevii cu
nevoi speciale

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

- Permisivitatea cadrului legislativ în obținerea de
fonduri proprii;
-Posibilitatea formării continue a cadrelor didactice
prin programele oferite de I.S.J. Bacău, C.C.D. Bacău
si universităților (oferta instituţiilor de învăţământ
superior şi a C.C.D. este bogată).
-Colaborarea cu Poliția, Direcția Generală de
Sanătate Publica, Biserica, si agenți economici;
-Preocuparea continuă pentru îmbunătățirea bazei
materiale.
- Oferta educațională formală și nonformală care
poate fi accesată în liceu: Rețeaua EDU MOODLE
RO, RED, www.lesartsdandlaclasse.blogspot;
- Asociația E CLASS a profesorilor din liceu, care
deschide oportunități in accesare de fonduri,
sponsorizări pentru desfășurarea activităților
nonformale;
- Posibilităţi de realizare a unor programe de
parteneriat cu instituţii similare la nivel local,
interjudeţean, naţional, european, cu alte instituţii ale

- Nivelul scăzut de dezvoltare economică
locală,
- Nivelul scăzut al veniturilor financiare ale
familiilor elevilor, ceea ce determină
retragerea elevilor de la cursuri ;
- Comunicarea slabă, tardivă părinți – școală;
- Problemele cauzate de violență sub toate
aspectele;
- Alegerea unui curriculum eficient- lb.
germană ca L3;
- Urmărirea modificărilor legislative
apărute;
-Inerția si slaba motivare a cadrelor
didactice;
-Unele disfuncționalități în receptarea
modificărilor legislative de către beneficiarii
procesului de educație (elevi, parinți);
-Inerția, rutina susținută de slaba motivare a
unor cadre didactice pentru atingerea
standardului profesional;
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comunităţii locale, judeţene, naţionale, internaţionale.
- C.D.Ş. oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de
informare şi cunoaştere în diferite domenii de
activitate, contribuie la dezvoltarea motivaţiei
intrinseci pentru învăţare, valorifică abilităţile
individuale şi vine în sprijinul ameliorării
fenomenului de absenteism şcolar.
- Descentralizare şi autonomie instituţională.
- Interesul copiilor şi părinţilor pentru specializările
de la Liceul Teoretic „Spiru Haret”, îndeosebi pentru:
Ştiinţele naturii; Filologie; Matematică – Informatică
intensive informatică;
- Atitudinea pozitivă a comunităţii şi a părinţilor faţă
de Liceul Teoretic „Spiru Haret”
- Promovarea educaţiei pentru cetăţenia democratică,
pentru valori, pentru lucrul bine făcut.
- Schimburi culturale.
- Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în
vederea diseminării rapide a informaţiei.

-Lipsa de interes a cadrelor didactice în
cunoasterea aspectelor noi legate de calitatea
actului educațional, a descentralizării
învățământului
- Imposibilitatea motivării personalului bine
pregătit pentru a rămâne în sistemul de
învăţământ
- Reducerea populaţiei şcolare
- Supraevaluarea elevilor la verificările de
parcurs şi finale.
- Criza de timp a părinţilor şi plecarea
acestora la muncă în străinătate, reducânduse implicarea familiei în viaţa şcolară, fapt
reflectat în relaţiile profesori – elevi şi
performanţele şcolare.
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CAPITOLUL III

1. VIZIUNEA LICEULUI TEORETIC „SPIRU HARET”
Liceul Teoretic „SPIRU HARET” este o instituţie de cultură şi educaţie capabilă să ofere
absolvenţi apţi să relaţioneze social, să cunoască şi să respecte valorile şi principiile europene, să-şi
consolideze propriul viitor în conformitate cu aptitudinile şi aspiraţiile personale.

Valorile care ne definesc:

PROFESIONALISM
SPONTANEITATE
SOLIDARITATE
CREATIVITATE
ATITUDINE
HĂRNICIE
INIȚIATIVĂ
DIVERTISMENT
UNITATE
TRADIȚIE

2. MISIUNE
Misiunea şcolii este de a furniza servicii educaţionale de cea mai înaltă calitate prin
perfecţionarea demersului didactic şi asigurarea unui ambient favorabil studiului , prin acordarea de
şanse egale fiecărui elev, prin raportarea la standardele europene de educaţie.
Scopul este dezvoltarea potenţialului personal al elevilor, al capacităţii de analiză şi sinteză,
decizională şi de adaptabilitate la schimbările din mediul înconjurător astfel încât să se integreze
optim în societate.
Ne propunem în primul rând să realizăm un învăţământ de calitate prin:
Îmbunătățirea ofertei educaționale în raport cu nevoile societății, cu exigențele
beneficiarilor și cu standardele de calitate naționale și europene;
Creearea unui climat de învățare stimulativ, propice evolouției personale și
performanței;
Valorizarea colaborărilor cu parteneri din comunitatea locală și din Europa;
Asigurarea recunoașterii și garantarea drepturilor tuturor de a-și păstra, dezvolta și
exprima identitatea etnică, culturală, lingvistică și religioasă.
O școala pentru toți, o școală pentru fiecare.
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CAPITOLUL IV

ŢINTE STRATEGICE

Unitatea şcolară este una dintre cele mai reprezentative unităţi de învăţământ din municipiu
fiind clasată în primele 5 de unităţi din judeţ. Reprezentativitatea instituţiei nu constă numai in
mărime, ci în primul rând, în calitatea absolvenţilor săi şi in performanţele pe care acestia le obţin
atât pe parcursul şcolarizării cât şi după absolvire. Dezvoltarea şi modernizarea instituţională a
Liceului Teoretic ”Spiru Haret” Moinești in perioada 20l8-2023 are următoarele ţinte strategice:
1.Asigurarea unui management instituțional eficient și eficace, transparent și echilibrat, bazat
pe responsabilizare și implicare pro-activă.
2.Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor activ-participative şi a strategiilor
didactice centrate pe dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor, pe inițiativă și creativitate.
3.Dezvoltarea dimensiunii europene, a egalităţii de şanse a echității și a incluziunii în educaţia
elevilor.
4.Stimularea performanţei şi excelenţei.
5.Realizarea unor parteneriate inter-instituţionale, naţionale, europene.
6.Promovarea imaginii și valorilor unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional .
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OPŢIUNI STRATEGICE
Ţinta

Opţiunea curriculară

1. Asigurarea unui
management
instituțional
eficient și eficace,
transparent și
echilibrat, bazat pe
responsabilizare și
implicare proactivă.

- Creșterea eficienței exercitării
funcțiilor manageriale și orientarea
lor spre proces și rezultat, nu spre
conformitate birocratică.

2. Realizarea unui
învăţământ axat pe
aplicarea
metodelor activparticipative şi a
strategiilor
didactice centrate
pe dezvoltarea
abilităților de viață
ale elevilor, pe
inițiativă și
creativitate.

- Descongestionarea, esenţializarea
şi abordarea interdisciplinară şi
transdisciplinară a conţinuturilor
disciplinelor de învăţământ.
- Particularizarea curriculumului la
cerintele învăţării activparticipative, centrate pe elev.
- Dezvoltarea unei oferte curriculare
diferențiate, care să încurajeze
fiecare elev să evolueze și să
stimuleze elevii capabili de
performanțe înalte să-și atingă
potențialul maxim.
- Transformarea elevului în
partener de învăţare.

Opţiunea financiară şi
a dotărilor materiale

Opţiunea investiţii în
resursa umană

Opţiunea relaţiilor
comunitare

- Continuarea atragerii unor
importante resurse
financiare, materiale pentru
reabilitare, modernizare,
dotare

- Dezvoltarea competențelor
manageriale ale
responsabililor de
compartimente funcționale.
- Formare în managementul
calităţii
- Formarea profesorilor,
pentru lucrul în echipă,
pentru implicare,
participare,
responsabilizare.
- Formarea / dezvoltarea
competenţelor digiale.

- Relaţii de colaborare cu
Primăria, cu ISJ, cu alte
instituţii ale comunităţii, cu
Consiliul Reprezentativ al
Părinţilor.

- Continuarea achiziţionării
unor mijloace moderne de
învăţare, a unor materiale
informative (softuri
educaţionale, dicţionare,
atlase, hărţi, albume)

- Formarea /abilitarea
personalului didactic pentru
un demers activ –
participativ şi a centrării
activităţii pe elev.
- Diseminarea și valorizarea
experiențelor de formare
inițială și continuă a
cadrelor didactice
(dobândite la nivel local,
regional, național și
internațional) în
comunitatea educațională
locală și regională,
multiplicarea experiențelor

- Participarea la programe
locale, guvernamentale,
internaţionale.

- Eficientizarea activităţilor ce
încurajează spiritul de echipă,
cooperarea, înţelegerea, susţinerea
reciprocă, exprimarea opiniilor,
negocierea;
- Stimularea activităţilor ce
încurajează apartenenţa la grupuri
multiple.
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OPŢIUNI STRATEGICE
Ţinta

Opţiunea curriculară

Opţiunea financiară şi
a dotărilor materiale

Opţiunea investiţii în
resursa umană

Opţiunea relaţiilor
comunitare

de bună practică
3. Dezvoltarea
dimensiunii
europene, a
egalităţii de şanse a
echității și a
incluziunii în
educaţia elevilor.

4. Stimularea
performanţei, a
excelenţei.

5. Realizarea unor
parteneriate

- Dezvoltarea unei oferte de CDȘ
adecvate, pentru promovarea
egalităţii de şanse în educaţia
elevilor şi dezvoltarea dimensiunii
europene a educației;
- Stimularea unei comunități școlare
vibrante, care să angajeze elevii în
propria formare și să contribuie la
reducerea ratei absenteism/de
părăsire timpurie a școlii.

- Evaluarea de parcurs şi finală
concretizată în performanţe şi
excelenţă: ale elevilor, la olimpiade,
concursuri şcolare, examene
(bacalaureat), ale profesorilor, la
examene, grade didactice; în
coordonarea elevilor performanţi.

- Crearea bazei materiale
pentru susţinerea
promovării dimensiunii
europene şi a egalităţii de
şanse în educaţia elevilor de
către cadrele didactice.
- Accesarea resurselor
educaţionale europene și a
surselor de finanțare
europeană

- Accesarea resurselor
educaţionale europene.
-Crearea abilităţilor
personale, a deprinderilor
sociale şi tehnice, de
promovarea dimensiunii
europene şi egalităţii de
şanse în educaţia elevilor.
- Conectarea la rețele
educaționale europene, care
să faciliteze implicarea în
proiecte și inițțiative
parteneriale pentru
dezvoltarea valorilor și a
dimensiunii europene a
liceului
- Implicarea şi angajarea
profesorilor cu potenţial în
obţinerea performanţelor şi
a excelenţei.

- Stimularea spiritului
competitiv, a
performanţelor prin
premierea celor mai buni
elevi și premierea
profesorilor coordonatori în
cadrul proiectului „Premiem
excelența”
- Creşterea calităţii şi eficienţei
Tipărirea şi răspândirea în
- Programe de formare în
procesului educaţional prin activităţi comunitate a unor materiale problematica parteneriatelor

- Colaborare cu
reprezentanţi ai ONG-urilor,
instituţiilor de educație și
cultură din ţară şi din
străinătate.

- Implicarea comunităţii
locale în premierea
olimpicilor.
- Oportunităţi acordate de
instituţii de învăţământ
superior pentru elevii
performanţi
- Realizarea unor activităţi
comune liceu – comunitate
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OPŢIUNI STRATEGICE
Ţinta

Opţiunea curriculară

interinstituţionale,
naţionale,
europene.

curriculare care promovează
parteneriatul, cooperarea,
dezvolatarea dimensiunii europene.

6. Promovarea
imaginii și valorilor
unităţii şcolare pe
plan local, naţional
şi internaţional .

- Realizarea unor activităţi ale
proiectului în cadrul curriculumului
- Identificarea cererii şi nevoilor de
educaţie ale beneficiarilor
-Identificarea resurselor existente în
vederea alcătuirii CDS
-Dezvoltarea ofertei curriculare
-Realizarea ofertei şcolii în funcţie de
nevoile beneficiarilor şi de resurse

Opţiunea financiară şi
a dotărilor materiale

Opţiunea investiţii în
resursa umană

promoţionale (afişe, broşuri, (locale, naţionale,
cd-uri, dvd-uri, albume)
europene), în
Realizarea unor pagini web. managementul proiectelor

-Atragerea de resurse
pentru realizarea unor
materiale de promovare a
imaginii şcolii
-Alcătuirea de strategii de
atragere de fonduri
-Continuarea contractelor
pentru obţinerea fondurilor
extrabugetare
-Încheierea de contracte de
sponsorizare

-Atragerea şi selectarea de
personal didactic competent
-Perfecţionarea şi formarea
continuă a cadrelor
didactice

Opţiunea relaţiilor
comunitare
locală, liceu – instituţii
similare din ţară, liceu –
instituţii educaţionale
europene.
- Identificarea potenţialelor
instituţii partenere
-Stabilirea de contacte;
negociere
-Planificarea activităţilor
comune
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CAPITOLUL V
OBIECTIVE
Ţinta strategică 1
1.Asigurarea unui management instituțional eficient și eficace, transparent și echilibrat,
bazat pe responsabilizare și implicare pro-activă.
Pentru realizarea Ţintei 1, managerii şi profesorii vor urmări:
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Creșterea eficienței exercitării funcțiilor manageriale și orientarea lor spre proces și rezultat, nu
spre conformitate birocratică.
Dezvoltarea și implementarea unei strategii de comunicare intra și interinstituționale, care să
eficientizeze activitatea și să contribuie la promovarea valorilor și la transparentizarea
activităților liceului.
Dezvoltarea competențelor manageriale ale responsabililor de compartimente funcționale.
Încurajarea schimburilor de experiență și a transferului de informații pentru șefii/responsabilii
de compartimente funcționale.
Dezvoltarea parteneriatelor cu unități școlare similare din țară .

Ţinta strategică 2
2.Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor activ-participative şi a
strategiilor didactice centrate pe dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor, pe inițiativă și
creativitate.
Pentru realizarea Ţintei 2, managerii şi profesorii vor urmări:
Desfășurarea unor activităţi didactice activ-participative, centrate pe elev.
Formarea competenţelor de investigare, de cercetare, să dezvolte iniţiativa şi creativitatea
elevilor.
2.3.
Diseminarea în cadrul catedrelor a informaţiilor specifice acumulate la cursurile de
perfecţionare şi a produselor rezultate din activitaţile proiectele/programelor comunitare naționale
și internaționale
2.4.
Parcurgerea curriculumu-lui obligatoriu prin intermediul unor metode moderne
2.1.
2.2.

Ţinta strategică 3
3.Dezvoltarea dimensiunii europene, a egalităţii de şanse a echității și a incluziunii în
educaţia elevilor.

Pentru realizarea Ţintei 3, managerii şi profesorii vor urmări:

3.1. Analiza de nevoi în educaţie, să se realizeze opţionale adecvate, pentru asigurarea egalităţii de
şanse în educaţia elevilor şi dezvoltarea dimensiunii europene a educației.
3.2.
Realizarea unui program de intervenție personalizată pentru copiii în situaţii de risc ridicat:
familii monoparentale, elevi instituționalizați sau aflați în plasament familial, elevi aflați îngrija
bunicilor sau a altor rude, elevi cu CES, elevi care provin din familii cu nivel economic scăzut.
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3.3.
Dezvoltarea bazei materiale pentru susţinerea promovării dimensiunii europene şi a egalităţii
de şanse în educaţia elevilor de către cadrele didactice

Ţinta strategică 4
4.Stimularea performanţei şi excelenţei.
Pentru realizarea Ţintei 4, managerii şi profesorii vor urmări:

4.1. Îndrumarea şi coordonarea elevilor pentru obţinerea performantelor la evaluările de parcurs şi la
evaluările finale (Examen de obținere a atestatelor, Bacalaureat).
4.2. Îndrumarea şi coordonarea elevilor pentru obţinerea performanţelor, excelenţei la olimpiade /
concursuri şcolare, la sesiuni de comunicări ştiinţifice, competiţii sportive etc.
4.3. Formarea unor echipe reprezentative competitive la nivel judeţean şi naţional.
4.4. Consilierea și orientarea elevilor pentru alegerea unei cariere de succes.
4.5. Formarea un corp profesoral de elită.

Ţinta strategică 5
5. Realizarea unor parteneriate inter-instituţionale, naţionale, europene.
Pentru realizarea Ţintei 5, managerii şi profesorii vor urmări:
Inițierea și derularea unor proiecte interinstituţionale, locale, naţionale şi internaţionale.
Împărtășirea de idei şi bune practici în domeniul educaţional şi comunitar.
Colaborarea cu partenerii proiectului / proiectelor.
Coordonarea elevilor pentru realizarea produselor finale, palpabile, utile, transferabile în alte
contexte educaţionale.
5.5. Diseminarea rezultatelor proiectului / proiectelor în comunitatea şcolară, locală, naţională.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Ţinta strategică 6
6. Promovarea imaginii și valorilor unităţii şcolare pe plan local, naţional şi
internaţional în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie
instituţională
Pentru realizarea Ţintei 5, managerii şi profesorii vor urmări:

6.1. Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea
acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational.
6.2. Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea absenteismului, violenţei şcolare, susţinerea
elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, susţinerea elevilor cu înalte abilităţi
6.3 Atragerea de resurse pentru realizarea unor materiale de promovare a imaginii şcolii
6.4. Realizarea unor parteneriate cu instituţii/organizaţii/mass-media naţionale și internaţionale,
implicate în promovarea imaginii şcolii
6.5. Continuarea procesului de creştere a vizibilităţii liceului în comunitate.
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CAPITOLUL VI
Planul de dezvoltare al liceului
1.OPŢIUNI MANAGERIALE
Principiile de elaborare a curriculum-ului vizează componentele de bază ale procesului de
învăţământ şi reflecta idealul educaţional al şcolii româneşti.
2.DEZVOLTAREA CURRICULARĂ
Respectând principiul egalităţii şanselor, trunchiul comun asigură fiecărui elev dreptul la o
educaţie şcolară comună, un fond de cunoştinţe de bază în temeiul cărora să promoveze cu success
examenele de finalizare a studiilor şi concursurilor organizate la nivel naţional.
TRUNCHIUL COMUN
Însuşirea la nivel maximal a cunoştinţelor cerute de prograrnele şcolare şi îndeplinirea
obiectivelor prevăzute de acestea trebuie să constituie preocuparea primordială a întregului colectiv
didactic.
Fiecare catedră (comisie metodică) va întocmi anual şi semestrial programe concrete care să
asigure dobândirea cunoştinţelor şi capacităţi1or necesare prin:
- ore de consultaţii (aprofundarea temelor şi capitolelor care fac obiectul programelor de examen);
- elaborarea de materiale auxiliare (ghiduri de pregătire, culegeri de subiecte propuse);
- simulări de examene;
Trunchiul comun desăvârşeşte personalitatea adolescentului prin cultură generală orientaţi în
dorneniile indicate în mod precis de Curriculum-ul Naţional şi dezvoltă capacitatea de a-ţi mobiliza
propriile resurse.
Opţiunile manageriale privind dezvoltarea curriculara au în vedere următoarele direcţii:
afectarea numărului de ore pentru temele din prograrnele de invăţământ prevăzute de trunchiul
comun în funcţie de necesarul impus, de realităţile obiective identificate la nivelul fiecărei clase
şi de experienţa cadrului didactic (exemplu: la nivelul unei clase cu performanţe reduse se va
putea opta pentru numărul maxim de ore exclusiv pentru a aprofunda obiectivele şi
conţinuturile acoperite de trunchiul comun);
curriculum-ul la decizia şcolii va propune elevilor ore de aprofundare sau extindere la
disciplinele care constituie probe de examen;
la clasele a XII-a elevii şi părinţii vor fi informaţi lunar asupra stadiului pregătirii 1or pentru
examenul de bacalaureat (pe baza rezultatelor obţinute la testările din materia prevăzută de
programele pentru examene);
stimularea creşterii responsabilităţii şcolii şi a elevului pentru calitatea şi finalitatea procesului
educativ;
asigurarea finalităţii curriculum-ului prin formarea unui absolvent autonom, activ, competent,
motivat, capabil de opţiune şi decizie.
CURRICULUM-UL LA DECIZIA ŞCOLII
Din punct de vedere al politicii educaţionale a unităţii şcolare prin curriculumul la decizia
unităţii şcolare se stimulează promovarea acelor valori şi practici sociale care să asigure
individualizarea personalităţii instituţiei la nivel local, regional şi naţional şi să asigure succesul
absolvenţilor săi.
Dezvoltarea curriculară trebuie să promoveze deschiderea interdisciplinară şi proiectarea
centrării pe competenţe, creşterea transparenţei actului didactic şi "construirea" lui ca un răspuns la
nevoile concrete ale comunităţii.
Competenţele generale (care se urmăreşte a fi formate la elevi pe parcursul treptei liceale de
şcolaritate) precum şi competenţele specifice se stabilesc în funcţie de opţiunea, înclinaţiile şi interesul
elevilor pentru identificarea carierei (continuarea studiilor ).
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Curriculum-ul la decizia şcolii trebuie să realizeze inovaţia curriculară locală (la nivelul fiecărei
catedre şi cadru didactic) şi flexibilizarea deciziei curriculare.
Opţiunile manageriale privind dezvoltarea curriculum-ului la decizia şcolii impun:
elaborarea proiectului clasei (valabil pe 4 ani) pentru clasele a IX-a, în care se conturează
perspective disciplinelor opţionale în funcţie de filieră/profil/specializare;
profesorii propun discipline, cursuri, teme opţionale, în funcţie de preocupările şi experienţa
lor, de interesul şi solicitările elevilor;
proiectarea disciplinelor opţionale se realizează pe perioade de timp de la un semestru la 4 ani
(cursuri de l-2 ore pe săptămână, indicându-se precis obiectivele şi contribuţia acestora la
formarea culturii generale sau la pregătirea la o anumită disciplină);
oferta globală de cursuri opţionale va cuprinde dublul numărului de ore faţă de posibilitatea de
opţiune a elevilor;
proiectarea ofertei disciplinelor opţionale ca "un tot unitar" respectând structura unităţii şcolare
şi durata şcolarităţii în învăţământul gimnazial;
proiectarea fiecărei discipline opţionale va conţine:
- argumentul;
- competenţe specifice;
- competenţe generale (pentru opţionalele propuse pentru întreg ciclul gimnazial);
- conţinuturi;
- valori şi atitudini;
- sugestii metodologice;
proiectarea disciplinelor opţionale în funcţie de structura ofertei educaţionale (nivele de
învăţământ), de resursele existente (materiale şi umane) şi de ţintele strategice pe teren scurt şi
mediu;
proiectarea ofertei curriculare implică întreg colectivul didactic coordonat de şefii de catedre şi
Consiliul Profesoral;
predarea disciplinelor opţionale pe baze atractive uzându-se de strategii didactice noi şi de
metode de evaluare performante;
informarea corespunzătoare a părinţilor şi elevilor asupra rolului disciplinelor opţionale, a
dezvoltării rutelor individuale de pregătire;
disciplinele alese de elevi şi parinţi pentru a fi studiate sunt obligatorii pentru un an şcolar;
dobândirea competenţelor de comunicare în limbi de circuculaţie internaţională se asigură prin
studiul a doua limbi străine (limba engleză, limba franceză sau limba germană);
formarea unui absolvent compatibil cu societatea informatizată se realizează prin asigurarea
cunoştintelor de utilizare a tehnicii de calcul şi de accesare a internetului (oferta curriculară a
unităţii şcolare propune studiul informaticii la nivelul maxim admis de planul de învăţământ,
ECDL);
adaptarea permanentă a ofertei curriculare la nevoile de educaţie şi calificare resimţite la un
moment dat şi compatibilizarea cu practicile sistemelor de învăţământ europene;
transferul de experienţă, metode şi strategii didactice de la unităţi şcolare de acelaşi nivel din
ţară şi din străinătate;
compatibilizarea europeană a curriculum-ului prin programele internaţionale realizate şi cele
care vor fi realizate prin Agenţia Naţională Pentru Programe Comunitare în perioada 20132018;
Pachetele de discipline opţionale vizează, formarea unui sistem de cunoştinţe, abilităţi, şi aptitudini
care individualizează personalitatea absolventului şi îi asigură competenţa în următoarele domenii de
interes:
1. Educaţia în spiritul comunicării interculturale
dobândirea de competenţe de comunicare în limba engleză, limba franceză, limba germana si
limba latina;
familiarizarea cu valorile culturale internaţionale;
accesul la informaţia ştiinţifică şi tehnologia moderna;
2. Educaţia informaţională
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interpretarea informaţiei prin simularea proceselor virtuale şi în timp real
utilizarea echipamentului multimedia;
proiectarea asistată de calculator ;
3. Educaţia moral-civică
drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului;
promovarea valorilor şi practicilor specifice democraţiei;
drepturi şi îndatoriri cetăţeneşti;
4. Educaţia estetică şi dezvoltarea sensibilităţii
rolul artei în formarea personalităţii individului;
În ultimii ani personalitatea liceului a fost conturată prin frecventarea de către elevi
a maimultor cursuri din C.D.Ş.:
Cantus mundi
Francais au Quotidien
Istoria religiilor
Chimia mediului
Tehnici de rezolvare a problemelor in fizica
Sport 4 Fun
Educatie pentru sanatate
Tehnici de prim ajutor
How English Works
Arta murala
Istoria fizicii
Mitologie
Substante chimice esntiale vietii
Europa
Deutsch mit Spass I, II, III, IV
Successful Writing
Personalul didactic de la Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moinești şi-a propus şi îşi
propune să limiteze aprofundările şi extinderile, exceptând unele discipline (matematica, chimia,
istoria, biologia – materii de Bacalaureat) şi să menţină o ofertă C.D.Ş. realistă, în care elevii să îşi
împlinească posibilităţile de formare, iar liceul să-şi consolideze personalitatea.
3.ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ
Conectarea programelor noastre educative cu cele județene, naționale și internaționale
Se urmăresc calendarele activităților educative naționale (CAEN), regionale, interjudețene și județene
pentru următoarele teme:
• EDUCAŢIE ANTITRAFIC DE PERSOANE
• EDUCAŢIE ANTIDROG
• EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
• EDUCAŢIE PENTRU CETĂŢENIE DEMOCRATICĂ
• EDUCAŢIE PENTRU PREVENIREA VIOLENŢEI ŞCOLARE
• FESTIVALURI ŞI CONCURSURI DE CREAŢIE LITERARĂ, MUZICĂ, DANS ŞI ARTE
VIZUALE
• EDUCAȚIA PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORULUI
• CONCURSURI ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICO-APLICATIVE
• EXCURSII ŞI TABERE
• VOLUNTARIAT
• REVISTA LICEULUI
• PROGRAMELE JUNIOR ACHIEVEMENT
• PROGRAME , PROIECTE ANTIDROG
Extinderea colaborării cu şcoli din judeţ, din ţară şi din străinătate
Extinderea colaborării cu societatea civilă , cu agenții economici
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GRUPURI ŢINTĂ: ELEVI, PĂRINŢI, COMUNITATE
FLUXURI DE ELEVI
Asigurarea ocupării 100% a locurilor ofertate la clasele a IX-a
Păstrarea numărului de elevi la clase prin:
disciplina în toate sectoarele activițății didactice și administrative
programe care să asigure strânsa legătură cu părinții
asigurarea calității actului de educație
strânsa legătură cu Consiliul Elevilor din liceu prin coordonarea colaborativă a programelor și
proiectelor
ASIGURAREA FINALITĂŢILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL
Programe de asigurare a absolvirii cu succes pentru toți elevii:
Identificarea la timp problemelor sociale care ar putea întrerupe frecventarea liceului –
programele Comisiei diriginților, Cabinetului psiho – pedagogic, conectate cu cele ale DIRECȚIEI
GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECTIA COPILULUI BACĂU ;
Colaborare cu rețelele comunitare pentru prvenirea abandonului școlar
Programe de sprijin social pentru cei cu probleme financiare ce ar putea întrerupe frecventarea
cursurilor - Parteneriat cu UAT Moinești, cu asociații si ONG-uri de profil;
Asigurarea unui program de educație permanentă a părinților: Ghidul bunelor maniere pentru
părinţi
Asigurarea programului de pregătire suplimentară pentru materiile de bacalaureat;
4.ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ
Programe si proiecte de orientare profesională și vocatională:
Programe internaționale:
Erasmus + Mobilitate Europeană
Open Education Europa (OER)
European Day of Languages
Juvenes Translatores
Nonformal II promovare si sustinere pentru educatia nonformala.
Junior Achievement - Job Shadow Day
Programe nationale:
Cercetașii României
Proiecte In Cadrul SNAC – Acțiuni comunitare
Programe locale:
Small Business Act: Educatie financiară
Proiectele locale din Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est
CONSILIEREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ
Cabinetul de consiliere functionează la nivelul insitutiei de invatamant; serviciile de consiliere si
orientare vor fi asigurate de psiholog, medic școlar, profesor-diriginte, pedagog.
Activitatile de consiliere vor viza :
- orientarea scolara si profesionala;
- consilierea psihologica si psihopedagogica;
- consilierea elevilor supradotati;
- consilierea elevilor problema.
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Consilierea si orientarea scolara (O.S.P.) vizeaza:
▪ orientarea curriculara (indrumarea elevilor catre cursurile optionale in functie de
aptitudini, aspiratii, interese);
▪ consilierea elevilor (absolventi) – alegerea scolii potrivite;
▪ pregatirea absolventilor pentru ocuparea unui loc de munca (intocmirea unui
CV, a portofoliului, redactarea unei cereri, pregatirea pentru interviu,
vesimentatia).
Continutul O.S.P. se structureaza in 4 directii principale de actiune:
▪ cunoasterea personalitatii elevilor – informatiiile furnizate de elev sunt trecute de catre diriginte
in fisa scolara;
▪ educarea elevilor in vederea alegerii studiilor si profesiunii;
▪ informarea scolara si profesionala – informarea vizeaza tipurile si profilurile de studii pe care le
pot urma, posibilitatile si formele de calificare profesionala, lumea profesiunilor si dinamica ei
specifica, necesarul fortei de munca in diferite sectoare de activitate;
▪ indrumarea elevilor spre anumite tipuri de scoli sau grupuri de profesiuni – acordarea unui sfat
de orientare cu caracter facultativ.
5. RESURSE UMANE
Continuarea în şcoală a unor cursuri de formare a abilităţilor de utilizare a calculatorului pentru
elevi şi profesori.Informarea şi formarea cadrelor didactice în domeniul valorilor şi a culturii europene.
Pregătirea elevilor pentru olimpiade şcolare, examene de bacalaureat şiadmitere în învăţământul
superior.Programe speciale diferenţiate pentru elevii buni şi elevii problemă. Stagii de abilitare a
personalului didactic în tehnicile învăţării prin cooperare în
vederea inter- şi transdisciplinarităţii.
Stagii de formare în comunicarea educaţională pentruîntreg corpul profesoral prin intermediul
CCD , ONG-uri, universități.
6. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
Identificare de (noi) surse suplimentare de finanţare a scolii prin valorificarea ofertei educaţionale,
închirierea spaţiilor, a sălii de sport, a laboratorului de informatică , atragere de sponsorizări, proiecte
sociale, etc.
Extinderea bazei materiale cu videoproiectoare pentru fiecare sală de clasă, înnoirea calculatoarelor in
AEL 2 .
Dotarea bibliotecii cu un videoproiector şi o sala de proiecţie. Achiziţionarea unor softuri
educaţionale. Reamenajarea cantinei şi a grupurilor sanitare din internat. Înfiinţarea a încă unui
laborator de informatică dotat cu 26 de calculatoare de ultimă generaţie. Dotarea cabinetului medical al
sălii de sport cumobilier.
Dezvoltarea relaţiilor comunitare
Dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile locale si judeţene: Agenţia Judeţeană pentru Tineret şi
sport, Centru Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică , UAT Moinesti, Consiliul Judeţean Bacău,
bisericile, inclusiv cultele religioase minoritare, vor fi parteneri culturali ce pot asigura răspândirea
valorilor morale şiumane promovate prin aria curriculară a liceului.
De asemenea o parte importantă o va constituicooperarea cu instituţiile de cultura şi de artă cum
ar fi: Biblioteca Municipală, Biblioteca Județeană,Teatrul Municipal ”G.Bacovia”Bacau.
Nu în ultimul rând cooperarea cu Comitetul Consultativ al Parinţilor poate crea un cadru ideal de
educare şi formare a tinerei generaţii.
Indicatori de evaluare a performanţei
•Rezultate şcolare: ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune;
•Procent de promovabilitate la examenele naţionale;
•Comportament social;
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•Disciplină;
•Absenteism;
•Rata abandonului şcolar;
•Probleme comportamentale; încălcări ale legii;
•Activităţi sociale şi culturale;
•Satisfacerea cerinţelor părinţilor;
•Numărul de cereri de transfer.
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CONCLUZII

Convingerea noastră este însă, că puse în balanţă, realizările şcolii cântăresc mult mai mult decât
nerealizările. Orientările actuale privind dezvoltarea organizaţională a instituţiilor deînvăţământ prin
intermediul dezvoltării personalului vizează câteva aspecte esenţiale pentru fiecare organizaţie.
Un prim aspect se referă la recrutarea şi selecţia personalului calificat, capabil să pună în
practică, în mod eficient, proiecte de dezvoltare instituţională.
Un al doilea aspect important este cel ce vizeazǎ conservarea resurselor umane valoroase, prin
tehnici de motivare ce deplasează accentul de la motivarea extrinsecă
( de ordin pecuniar ) pe cea intrinsecă (psihologică) .
De asemenea, aceasta se poate realiza şi prin programe de restructurare a sarcinilor, vizând
favorizarea autonomiei individului, ca şi implicarea acestuia în evoluarea prin familiarizarea cu
modalităţile de autoevaluare.
În sfârşit, școala trebuie să aibă programe coerente, pe termen mediu şi lung, referitoare la
dezvoltarea resurselor umane, prin care să ofere membrilor organizaţiei oportunităţide perfecţionare şi
de promovare în carieră, cu deschidere spre funcţiile manageriale. Aceste programe trebuie să satisfacă
şi să realizeze un compromis între aspiraţiile individuale şi cele ale organizaţiei.
Una dintre problemele pe care le implică managementul resurselor umane este relaţia dintre
recrutarea unui nou personal şi promovarea celui existent. Fiecare opţiune prezintă avantaje şi
dezavantaje.Astfel, recrutarea unui nou personal prezintă avantajul că aduce infuzie de idei noi,
preîntâmpinând instalarea rutinei, dar prezintă dezavantaje generate de dificultăţilede integrare şi de
posibilă ostilitate cu care sunt întâmpinaţi noii veniţi în organizaţie.Promovarea poate determina o
creştere a motivaţiei personalului existent, care vede în aceasta orecunoaştere a meritelor, dar poate
genera şi stări conflictuale ( deschise sau mocnite ), ca urmarea invidiilor determinate de faptul că
promovările se fac selectiv şi în baza unor criterii care nusunt totdeauna unanim acceptate.În şcoală, se
pare că iniţiativa promovării este diminuată, dată fiind o anumită stabilitate anormelor şi obligaţiilor
didactice, care face dificilă apariţia frecventă a unor posturi noi.
Cu toate acestea, la anumite intervale este nevoie de recrutarea de noi cadre didactice şi atunci,
directorular trebui să aibă libertatea de a-şi alege colaboratorii în raport cu obiectivele şi priorităţile
dedezvoltare prezente în proiectul instituţional. De altfel dezvoltarea personalului constituie mijlocul
prin care echipa de conducere a şcolii poate să orienteze şi să utilizeze cadrele didactice, în funcţie de
prevederile proiectului
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ANEXA 1
REZULTATELE ELEVILOR LA OLIMPIADELE NAŢIONALE ȘI
JUDEŢENE 2016 / 2017
Etapa națională
1.OLIMPIADA DE CHIMIE
Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Premiul obţinut

Profesorul
îndrumător

1.

Hîrlea Tudor

XII C

Prajinaru
Luminita

2.

Munteanu Gheorghe

XA

MENTIUNE – Olimpiada
Națională de Chimie
Premiul II – Concursul
Național „Costin
D.Nenițescu”
MENTIUNE Specială–
Olimpiada Națională de
Chimie

Profesorul
îndrumător

Prajinaru
Luminita

2. OLIMPIADA DE ISTORIE
Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Premiul obţinut

1

Apostol Florina Alexandra

IX E

Participare la faza nationala Moșu Adriana

3. OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR TENIS DE MASA
Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Premiul obţinut

1

Malache Raluca

XB

Participare la faza nationala Szabo Nicolae

Profesorul
îndrumător

Etapa județeană
1. OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Numele concursului şi
premiul obţinut

Profesorul
îndrumător

1.

Crețu Crina

XA

Macsim Florina

2.
3.
4.

Cernat Ioana Evelina
Dumitru Cosmin
Duma Mihaela

XI C
XI F
XI F

5.

Sava Ioana

IX E

Olimpida Lectura ca abilitate
de viata- mentiune
Iubeste-ti viata!
Gradina Coplilariei- pr.II
Concurs National „Icoana
sufletului de copil”-pr.II
Concurs „Culorile toamnei”-

Lupu Maria
Lupu Maria
Lupu Maria
Lupu Maria
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6.

Pintilie Andreea

IX G

7.

Neagu Maria

IX G

8.

Cernat Paula Mihaela

9

Cojocaru Laura

IX E

pr.III
Concurs „Culorile toamnei”pr.II
Concurs „Culorile toamnei”pr.I
Concurs „Floare albastra”mentiune
Concurs judetean-Kilipirim –
premiul I

Lupu Maria
Lupu Maria
Lupu Maria
Lupu Maria

2. OLIMPIADA DE BIOLOGIE
Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Olimpiada de biologie

Profesorul
îndrumător

1.

Ceangău Ioana

XD

Menţiune – faza judeţeană

2.

Crețu Crina

XA

Menţiune – faza judeţeană

3.

Malache Raluca

XI B

Menţiune – faza judeţeană

4.

Hîrlea Tudor

XII – C

Premiul I- faza judeţeană

5.

Gherasim Catalina

IX C

Menţiune – faza judeţeană

Barbu Irina
Corina
Barbu Irina
Corina
Barbu Irina
Corina
Barbu Irina
Corina
Lazarica Lorina
Ionela

3. OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

1
2.

Ioja Andrei
Sandu Stafan

IX A
XI B

Concursul de matematica
aplicata „Adolf
Haimovici”
Mentiune- faza judeteana
Mentiune –faza judeteana

Profesorul
îndrumător
Marian Iulia
Marian Iulia

5. OLIMPIADA DE ISTORIE
Nr Numele şi prenumele elevului
crt.

Clasa

Olimpiada judeţeană

Profesorul
îndrumător

1
2.
3

Mantarosie Madalina Denisia
Ciorascu Andreea
Apostol Florina Alexandra

XE
XE
XE

Moșu Adriana
Moșu Adriana
Moșu Adriana

4
5
6.

Matei Catalin
Stamate Luiza Roxana
Anastasiei Georgiana Elena

XI G
XII E
XI E

Mentiune
Mentiune
Premiul I
Participare la Olimpiada
nationala
Mentiune
Premiul II
Premiul III

7.

Apostolescu Andreea

IX C

Mentiune

Moșu Adriana
Moşu Adriana
Lacatusu
Lacramioara
Lacatusu
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Lacramioara
6. LIMBA ENGLEZĂ/LIMBA FRANCEZA
Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Numele concursului şi
premiul obţinut

Profesorul
îndrumător

1.
2.
3.

Nistor Delia Ioana
Dascalu Narcisa
Muraru Gabriela

IX B
IX B
IX B

Corban Lamiita
Corban Lamiita
Corban Lamiita

4.

Bot Cristina

XD

5.

Dospinescu Bianca

XD

6.

Trofor Paula

XD

7.

Coman Cosmin

XB

8.
9.
10

Ifrim Vlad
Hirbu Teodora Gema
Clipa Maria

IX D
IX D
X

11.

Mateiu Narcis

XI

12

Uta Ana Maria

XI

13.

Tizu Alexandru

XII A

14.

Dobrovat Alina

IX B

Concurs Franglais- premiul II
Concurs Franglais- premiul II
Concurs National „Icoana
sufletului de copil”- pr.II
Concurs International
„Culorile Toamnei”- pr.II
Concurs National „Icoana
sufletului de copil”- pr.II
Concurs National „Icoana
sufletului de copil”- pr.III
Concurs National „Icoana
sufletului de copil”- mentiune
Concurs International
„Culorile Toamnei”- pr.III
Concurs Judetean
„Kilipirim”- pr.I
Concurs Franglais- premiul II
Concurs Franglais- premiul II
Olimpiada Judeteana –
mentiune
Olimpiada Judeteana –
Premiul II
Olimpiada Judeteana –
Premiul II
Premiul I – Concurs „ Speak
out”
Premiul III – Concurs „ Speak
out”

Corban Lamiita
Corban Lamiita
Corban Lamiita

Corban Lamiita
Birzu Giorgiana
Birzu Giorgiana
Urzica Andreea
Urzica Andreea
Urzica Andreea
Corban Lamiita
Corban Lamiita

7. RELIGIE
Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Numele concursului şi
premiul obţinut

Profesorul
îndrumător

1

Heres Andreea

IX A

Premiul II Olimpiada de
Religie - faza judeteana

Parfenie Corina
Viorela

8. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICĂRII
Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Numele concursului şi
premiul obţinut

Profesorul
îndrumător
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1.

Crețu Crina

XA

2.

Manea Tudor

IX C

3.

Avasiloaie Diana

IX A

4.

CasuneanuDiana

IX A

5.

Ioja Andrei

IX A

6.

Colacel Marta

IX A

7.

Harbu Teodora Gema

IX D

8.

Popa Bianca Gabriela

IX D

9.

Coada Raluca Iuliana

IX D

10.

Răstoacă Elena Nineta

XA

Olimpiada de Tehnologia
Informaţiei- mentiune faza judeţeană
Olimpiada de Tehnologia
Informaţiei- mentiune faza judeţeană
Premiul I – Concursul
regional de informatica
„Don t byte
Premiul II – Concursul
regional de informatica
„Don t byte
Mentiune– Concursul
regional de informatica
„Don t byte”
Mentiune– Concursul
regional de informatica
„Don t byte
Mentiune – concurs de
softuri educationale „Soft
Bazar”
Mentiune – concurs de
softuri educationale „Soft
Bazar”
Mentiune – concurs de
softuri educationale „Soft
Bazar”
Mentiune – concurs de
softuri educationale „Soft
Bazar”

Luca Nicoleta

Dan Gabriela

Dan Gabriela

Dan Gabriela

Dan Gabriela

Dan Gabriela

Luca Nicoleta

Luca Nicoleta

Luca Nicoleta

Luca Nicoleta

9. OLIMPIADA DE CHIMIE

Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Premiul obţinut

Profesorul
îndrumător

1.

Hîrlea Tudor

XII C

Prajinaru
Luminita

2.

Malache Raluca Maria

XI B

MENTIUNE – Olimpiada
Națională de Chimie
Premiul III – Concursul
Național „Costin
D.Nenițescu”
Locul II- Faza pe județ
MENTIUNE- faza pejudeț

3.

Ghineț Daniela

XI B

MENTIUNE– faza pe județ

4.

Munteanu Gheorghe

XI A

Locul III – faza pe județ

Prajinaru
Luminita
Prajinaru
Luminita
Prajinaru
Luminita
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5.

Faraoneanu Madalina

IX C

Mentiune-faza pe judet

Damian Daniela

6

Rastoaca Elena

XA

Mentiune-faza pe judet

Damian Daniela

7.

Nedelcu Bogdan

XA

Mentiune

Damian Daniela

8.

Ioja Andrei Iosif

IX A

Premiul III

Damian Daniela

10. OLIMPIADA DE SAH
Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Premiul obţinut

Profesorul
îndrumător

1
2

Stanciu Cristina
Craciun Alexandru
Stanciu Cristina
Purcaru Emanuel
Marcu Alexandra

XI G
XII G
XI G
XI D
IX B

premiul III - faza pe judet

Szabo Nicolae

Premiul III-Concursul
Elisabeta Polihroniade

Szabo Nicolae

11. OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR – „FOTBAL FEMININ”
Nr
crt.

Numele şi prenumele
elevului

Clasa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Enache Madalina
Ivu Lucia
Mateuta Roxana
Garnetz Catalina
Creanga Simona
Rusu Maria
Creanga Laura
Ghinet Daniela
Alexei Andreea
Buftea Roxana
Belciu Emanuela
Parfeni Ioana

XII F
XI D
XB
XI E
XIIG
XB
IX G
XIB
XB
XI E
XB
XI B

Premiul obţinut

Profesorul
îndrumător

Ichim Mihai
Locul I

12. OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR TENIS DE MASA
Nr
crt.

Numele şi prenumele
elevului

Clasa

Premiul obţinut

Profesorul
îndrumător

1

Malache Raluca

XI B

Locul I - faza judeteana

Szabo Nicolae

13. OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR – „FOTBAL MASCULIN”
Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Premiul obţinut

Profesorul
îndrumător
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Alexandru Bogdan
Elisei Stefan
Darlau Florin
Cazacu Alin
Negru Ioan Alexandru
Parfenie Ionut
Bujor Adrian
Morariu Stefan
Sandu Nicolae
Murariu Emanuel
Baciu Andrei

XI D
XE
XF
XI E
XI D
XI B
XII B
IX F
XG
XG
XII E

Szabo Nicolae
Locul II la faza pe judeţ
Ichim Mihai

14 .OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR – „BASCHET FEMININ”
Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Premiul obţinut

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hanganu Raluca
Apostol Alexandra
Ghinet Daniela
Toma Irina
Popa Ioana
Casuneanu Diana
Bounegru Bianca
Alupei Teodora
Codrescu Andreea

IX C
XE
XI B
XI B
XA
IX A
XII D
XI B
XA

Locul II la faza pe judeţ

Profesorul
îndrumător

Szabo Nicolae
Ichim Mihai

15. OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR – „BASCHET MASCULIN”
Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sava Cristian
Neagu Ovidiu
Federac Iulian
Ardeleanu Bogdan
Botnari Cristian
Paun Alberto
Dobrovat Alexandru
Munteanu Stefan
Filip Alexandru
Radu Andrei

XI A
XI B
XII B
XII C
XII D
XC
XII C
XF
XI C
XI C

Premiul obţinut

Profesorul
îndrumător

Locul III la faza pe judeţ

Szabo Nicolae
Ichim Mihai

16. CONCURSUL NAŢIONAL „CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA”
Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Premiul obţinut

Profesorul
îndrumător
44

1
2
3
4

Gherasim Catalina
Cernat Medeea
Negru Ioan
Grigoras Razvan

IX C
XC
XI D
XD

Locul II - faza pe judet

Szabo Nicolae
Lăzărică Lorina

17. Concursul Natianal de Chimie „Academician Cristofor Simionescu”
Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Premiul obţinut

Profesorul
îndrumător

1.
2.

Faraoneanu Madalina
Munteanu Gheorghe

XC
XI A

Premiul II
Premiul I

Damian Daniela
Prajinaru Luminita

18. Concursul National De Chimie „Magda Petrovanu”

Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Premiul obţinut

Profesorul
îndrumător

1.
2
3
4

Faraoneanu Madalina
Rastoaca Elena Nineta
Luca Adrian
Cernat Ioana Evelina

XC
XA
XII D
XI C

Damian Daniela
Damian Daniela
Damian Daniela
Damian Daniela

5
6
7
8
9.
10

Hirlea Tudor
Malache Raluca
Munteanu Gheorghe
Codreanu Ioana
Gherman Andrada
Pascu Daniel

XII C
XI B
XI A
XI B
XC
XI C

Premiul III
Mentiune
Mentiune
Premiul I- conc.”SOS
productia de alimente”
Premiul I
Premiul de excelenta
Premiul III
Mentiune
Mentiune
Premiul III- Concurs
regional Chimia Verde ,
chimia dujrabila

Prajinaru Luminita
Prajinaru Luminita
Prajinaru Luminita
Prajinaru Luminita
Damian Daniela
Damian Daniela

19. Geografie – Sesiunea de comunicari si referate ale elevilor
Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Premiul obţinut

Profesorul
îndrumător

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ursac Alexandru
Scortanu Alexandra
Mares Bianca
Andrioaie Maria
Neagu Alexandra
Codrescu Andreea
Neculcea Maria

IX D
IX E
XI E
XI E
IX E
XA

Premiul II
Premiul III
Premiul III
Premiul III
Mentiune
Mentiune
Premiul I – Concurs
National H2O cu ochelari

Apostu Claudia
Apostu Claudia
Apostu Claudia
Apostu Claudia
Apostu Claudia
Apostu Claudia
Apostu Claudia
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20. EDUCATIE MUZICALA
Nr
crt.

Numele şi prenumele
elevului

1

Corul Resurrectio

2.

Corul Resurrectio

3.

Corul Resurrectio

Premiul obţinut

Clasa

Profesorul
îndrumător

Premiul I – Olimpiada
Corala – faza pe judet
Mentiune -Olimpiada
Corala – faza zonala
Premiul I – Festivalul
Corurilor Scolare
Premiul I – Elevii au
talent
Premiul I- Concurs de
Arte „dimitrie Cantemir”

Biea Gabriela

Biea Gabriela
Biea Gabriela

21. Concursul Natianal „Copiii si marea”
Nr
crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Premiul obţinut

Profesorul
îndrumător

1.
2.
3.

Mihoc Carmen
Ghinea Ionela
Gabor Ioana

XI C
XI A
XI

Premiul II
Premiul III
Premiul III

Arseni Lupascu Alina
Arseni Lupascu Alina
Arseni Lupascu Alina

Nr
crt.
1.

22. Socio -umane–Olimpiada Judeteana
Numele şi prenumele elevului
Clasa

Premiul obţinut

Profesorul
îndrumător

Apostol Florina

Mentiune

Cazan Amalia
Adriana

XE
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ANEXA 2

Compartimentul
secretariat
Compartiment
financiar-administ.

Personal didacticauxiliar

Compartiment
informatizare
CONSILIUL DE
ADMINISTRAŢIE

Bibliotecă
Compartiment adm.

DIRECTOR

Personal
nedidactic

Dir. adj

Comisii metodice
CONSILIUL
PROFESORAL
Comisia pentru
evaluare şi asigurarea
calităţii
Coordonator proiecte şi
programe educative

Comisii pe probleme

Cadre didactice

Comisii
diriginţi
Cabinet de consiliere

Consiliul elevilor

Psihopedagog
şcolar
Elevi

Consiliul clasei

Director ,
Prof. ADRIANA CĂZĂNEL

Director adj.,
Prof. Lorina Ionela Lăzărică
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COMPARTIMENTE AUXILIARE
AN ȘCOLAR 2018 - 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DIRECTORI

Serviciul
secretariat

Serviciul
contabilitate

Secretar - sef

Contabil - sef

Secretar

Contabil

Informatician

Muncitori de
întreţinere

Biliotecar

Laborant

Administrator

Îngrijitori

Paznici
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