
1 

 

                                    

    Str. Izvoarelor nr.11, Pascani,  jud. Iasi 

     Tel/fax: 0232/760100, http://lmc.pascani.rdsnet.ro 

           e-mail: licmironcostinpascani@yahoo.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

PLAN 

DE  DEZVOLTARE 

INSTITUŢIONALĂ 
 

Ediția revizuită 2015 

 

 

 

 

 

2012 ~ 2016 

http://lmc.pascani.rdsnet.ro/


2 

 

Structura proiectului de dezvoltare instituţională 

 
 

1. Evaluarea iniţială 

1.1 Ethos/ Valori.  

1.2 Scopul Planului de dezvoltare instituţională 

1.3 Prezentarea priorităţilor şi obiectivelor la nivel local/ regional/ naţional 

1.4 Scurt istoric 

1.5 Prezentarea stadiului actual al resurselor 

1.5.1. Resurse materiale 

1.5.2. Resurse umane 

1.5.3. Resurse financiare 

1.6 Performanţele elevilor 

1.7 Proiecte europene 

1.8 Relaţii cu comunitatea locală 

1.9  Oferta educațională 

 

      2. Proiectul de dezvoltare a şcolii 

 2.1 Diagnoza mediului intern şi extern 

      2.1.1. Analiza de nevoi 

                 2.1.1.1. Analiza PEST     

      2.1.1.2. Analiza SWOT 

 

2.2 Componentele proiectului de dezvoltare a şcolii 

        2.2.1. Viziunea şcolii 

        2.2.2. Misiunea şcolii 

        2.2.3. Componentele strategice 

                  2.2.3.1. Ţintele strategice  

                 2.2.3.2. Opţiunile strategice  

       2.2.3.3. Obiectivele strategice şi generale 

  2.2.4. Strategia de comunicare internă 

  2.2.4. Planul de dezvoltare pe termen lung (2012 – 2016) 

  2.2.5. Planurile operaţionale anuale 



3 

 

 

„Nimic nu se face la întâmplare,  

ci totul dintr-o cauză şi în mod necesar.” 

Democrit 

 

 

1. EVALUAREA INIŢIALĂ 

1.1 Ethos/ Valori 

Într-o lume în care devine tot mai greu să desprinzi tendinţe şi linii directoare ale 

dezvoltării societăţii omeneşti, întrucât numărul şi complexitatea factorilor ce trebuie luaţi 

în considerare creşte dincolo de orice posibilitate de analiză şi prognoză, şcoala rămâne 

primul ,,pilon” de stabilitate, rămâne temelia tuturor lucrurilor viitoare. 

În perioada urmatoare, colectivul de cadre didactice si personalul didactic-auxiliar şi 

nedidactic din unitatea noastră şi-au propus ca întreaga activitate să fie marcată de 

competenţă, calitate, seriozitate, pentru realizarea idealului educaţional care constă „în 

dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea 

personalităţii autonome şi creative”. 

 Liceul Teoretic “Miron Costin” Paşcani, jud. Iaşi promovează cu responsabilitate, 

prin cadrele didactice, personalul didactic-auxiliar şi nedidactic, dar şi prin elevii săi, valori 

etice şi profesionale: 

- Responsabilitate morală, socială şi profesională 

- Integritate morală şi profesională 

- Respect şi toleranţă 

- Onestitate şi corectitudine intelectuală 

- Imparţialitate, independenţă, obiectivitate 

- Cunoaşterea şi respectarea cadrului legislativ 

- Autoexigenţă în exercitarea profesiei 

- Implicare în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului şcolii 

Principiile care conduc activitatea Liceului Teoretic „Miron Costin” Pascani in 

asigurarea echilibrului in sistemul de invăţământ şi în îndeplinirea rolului de interfaţă cu 

instituţiile deconcentrate şi comunitatea locală sunt: 

 Orientarea demersurilor educaţionale spre o educaţie complexă (formală, 

nonformală, life long learning) 
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 Flexibilitate organizaţională şi informaţională în contextul descentralizării 

sistemului educaţional 

 Acceptarea şi valorizarea diversităţii culturale şi susţinerea accesului egal la 

educaţie  

 Cooperare şi solidaritate socială prin parteneriat între familie, şcoală, comunitate. 

Dezvoltarea profesională continuă, iniţiativa, eficienţa, lucrul în echipă, comunicarea 

şi creativitatea sunt caracteristicile definitorii ale activităţii echipei de cadre didactice din 

unitatea noastra. 

 

RITUALURI SI CEREMONII 

 

Ziua Mondiala a Educatiei (5 octombrie); 

Serbarea și Târgul de Craciun 

Ziua Scolii (luna martie); 

Seara parintilor( luna martie) 

Tirgul Ofertelor educationale (luna mai); 

Premierea olimpicilor( luna iunie) 

Deschiderea si inchiderea festiva a anului scolar; 

Revista cadrelor didactice „Sfera”; 

Revista elevilor ( „Caleidoscop”); 

Sărbători, întâlniri informale pentru consolidarea echipei (excursii, aniversări, 

sărbătorirea unor momente cu semnificaţie religioasă) 

 

1.2 Scopul Planului de dezvoltare instituţională 

 Scopul Planului de dezvoltare instituţională este de a asigura un cadru coerent de 

prognoză a organizării şi funcţionării eficiente a Liceului Teoretic “Miron Costin” Paşcani, 

jud. Iaşi, prin elaborarea clară a obiectivelor strategice şi a planului de implementare a 

acestora. 

 

Justificarea perioadei alese pentru elaborarea Planului de dezvoltare instituţională 

 În contextul modificărilor legislative, Liceul Teoretic “Miron Costin” Paşcani, jud. 

Iaşi a ales ca implementare a Planului de dezvoltare instituţională perioada de 4 ani, ţinând 

cont şi de recomandarea Institutului pentru Ştiinţele Educaţiei: „Planul de Dezvoltare 
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Instituţională poate deveni un instrument al schimbării şcolii româneşti, dacă se va face o 

repartiţie echilibrată şi transparentă a obligaţiilor şi responsabilităţilor între MECTS, ISJ, 

Primărie şi şcoală” (ISE, 2011). 

 Perioada aleasă pentru PDI, 4 ani, reflectă o perioadă optimă în care se pot aplica 

strategiile alese, pot fi operaţionalizate anual obiectivele generale şi specifice şi, mai ales, 

poate fi realizată analiza rezultatelor pe termen lung. De asemenea, perioada de 4 ani 

acoperă cel puţin o legislatură a administraţiei publice locale care susţine din punct de 

vedere financiar bugetul de venituri şi cheltuieli ale Liceului Teoretic “Miron Costin” 

Paşcani, jud. Iaşi, implicit implementarea obiectivelor strategice. 

 

 Fundamentarea actualului PDI pe conţinutul PDI-ului anterior 

 În elaborarea PDI se ţine cont de structura şi conţinutul Planului de dezvoltare 

instituţională anterior (2008-2012), dar şi de rezultatele exprimate în Rapoartele de 

activitate ale anilor şcolari anteriori. De asemenea, se iau în considerare Planurile 

manageriale ale Directorului din anii 2012/ 2013 şi 2013/ 2014 şi planurile operaţionale 

anuale anterioare. 

 În anul şcolar 2014/ 2015 s-a optat pentru revizuirea PDI, pentru a corela 

obiectivele strategice ale Liceului Teoretic “Miron Costin” Paşcani, jud. Iaşi cu 

direcţiile de acţiune ale ISJ, dar şi cu schimbările survenite în reglementările legale din 

domeniul educaţiei. 

 Planul de dezvoltare instituţională a fost elaborat de o echipă de lucru coordonată de 

Director, formată din reprezentanţi ai Consiliului de Administraţie şi Consiliul 

Reprezentativ al părinţilor pornind de la analiza responsabilă a atuurilor şi slăbiciunilor 

interne, dar şi a oportunităţilor şi ameninţărilor externe. 

 

1.3 Prezentarea priorităţilor şi obiectivelor la nivel local/ regional/ naţional 

 Programul de guvernare 2012 – 2016 reflectă şi în acelaşi timp armonizează o serie 

de principii ce fundamentează guvernarea europeană: prudenţa macroeconomică şi 

responsabilitatea fiscal-bugetară, respectarea dreptului fiecăruia la muncă decentă, bine 

plătită, la oportunităţi egale şi protecţie împotriva nedreptăţii şi discriminării, combaterea 

sărăciei prin crearea locurilor de muncă şi şanse egale pentru cei din mediul rural; principiul 

flexicurităţii, ce asigură convergenţa între legislaţia muncii, politicile active de ocupare şi 

bunăstarea socială a unei forţe de muncă flexibile; principiul reducerii decalajelor ce despart 

România de ţările avansate din Uniunea Europeană, inclusiv prin preluarea solutiilor 

europene; principiul protejării şi încurajării familiei, ceea ce înseamnă acces la locuinţe 

decente, la educaţie şi sănătate de calitate, la infrastructuri şi comunicaţii moderne, la mediu 

sănătos, la timp liber. 
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 Acest Program de guvernare este expresia unei viziuni privind viitorul României ca 

stat puternic si va fi sustinut de o strategie nationala de dezvoltare pe termen mediu si lung. 

El nu se reduce la obiective şi măsuri sectoriale, ci conţine un proiect de societate menit să 

refacă spiritul comunitar, să întărească solidaritatea şi să repună instituţiile statului pe noi 

baze contractuale. Se propune aşadar o bună guvernare, care să redea românilor speranţa, 

demnitatea şi mândria de a trăi în ţara lor. 

 Profilul funcţional al Polului de Creştere Iaşi – Pol regional de creştere economică, 

definit prin prisma competitivităţii economice bazate pe industrii noi, creative, conectivităţii 

teritoriale, serviciilor sociale (social, educaţional etc.), patrimoniului cultural-istoric-natural 

şi protecţiei mediului înconjurător. 

 Stabilirea programelor prioritare s-a făcut prin corelarea viziunii, misiunii şi 

profilului funcţional al Polului de Creştere Iaşi cu programele regionale şi naţionale (PND, 

POR, Strategia de Dezvoltare NE etc.) urmărindu-se dezvoltarea economico-socială şi 

teritorială echilibrată a întregului său areal, în context local, regional şi naţional, cu finalitate 

în creşterea calităţii vieţii locuitorilor Zonei Metropolitane Iaşi. 

POTENTIALUL DEMOGRAFIC AL MUNICIPIULUI PASCANI 

La recensământul din 2012, populaţia municipiului era de 42.057 locuitori. 

Structura etnică era: 

 Români:   41,535  (98.75 %)  

 Romi (Ţigani):  439   (  1.04 %)  

 Alţii:                    0.21 %  

Din punct de vedere confesional, 94,22% locuitori (39.627) s-au declarat ortodocşi, 

2,88% romano-catolici (1.214), în timp ce alte religii sunt reprezentate cu procente de sub 

1% fiecare. 

MEDIUL ECONOMIC MEDIUL4. 

 

Mediul economic al municipiului Paşcani are un caracter predominant industrial, cu 

un declin pronunţat după 1989. Unele întreprinderi de tradiţie pentru această zonă s-au 

închis sau şi-au restrâns activitatea, însă au apărut şi numeroase firme noi, care au obiecte de 

activitate în acord cu cerinţele pieţei. Comerţul a luat amploare, devenind foarte activ în 

domeniile: materiale de construcţii, echipamente industriale, perdele şi materiale textile, 

produse de panificaţie, produse agroalimentare, produse nealimentare, etc. 

Se poate considera că au crescut interrelaţiile dintre oraş şi localităţile rurale din 

administrativul municipiului Paşcani. Pe de o parte, satele componente continuă să furnizeze 

produse agricole către piaţa oraşului, pe de altă parte, prezenţa slabă a activităţilor de 

prelucrare locale determină o deplasare continuă spre oraş, care asigură cea mai parte a 

mărfurilor alimentare şi nealimentare necesare consumului populaţiei 
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MEDIUL SOCIO – CULTURAL  

 

Primul eveniment major care a contribuit la creşterea gradului de cultură şi civilizaţie 

a oraşului a fost construirea de către localnici a Clubului „Unirea” cu sală pentru concerte, 

teatru şi mai apoi cinematograf, în 1873. În cadrul aceluiaşi club s-a înfiinţat şi o sală de 

lectură la finele anului 1896. Tot în 1873 s-a construit şi o „Sala de Tir”, în care se exersa 

tragerile, erau două popicării şi un teren de tenis. Tot aici se jucau piese de teatru în limbile 

polonă, germană şi română. Această sala, din păcate, a fost distrusă în timpul 

bombardamentelor din 1944. 

Un alt loc în Paşcanii sfârşitului de secol al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, 

în care localnicii se puteau întâlni pentru a-şi petrece timpul în compania teatrului şi  a 

muzicii, pentru a asculta conferinţe sau pentru a împrumuta cărţi de la sala de lectură, a fost 

Clubul „Unirea” C.F.R.. 

În anul 1950, s-a înfiinţat Biblioteca orăşenească, funcţionând iniţial în localul Casei 

de Cultură „Mihail Sadoveanu”; dispunea atunci de 3.500 volume. Din 1960 e instalată într-

un local propriu, cu dotări specifice unei biblioteci publice. În prezent numără 110 mii 

volume şi îi trec anual pragul 40 de mii  de cititori. 

Primul cinematograf din Paşcani a fost inaugurat „în deal”, proprietar fiind Gh. 

Cristea; ulterior, tot în parte de sus a oraşului, funcţiona „Cinematograful Stern”. La Clubul 

„Unirea” se succedau proiecţii cu săli pline în toate cele şapte zile ale săptămânii. Până în 

anul 1992 au fost proiectate filme, câte 2 – 3 săptămânal, în satele din apropiere. Din anul 

1992 la Clubul „Unirea” s-a întrerupt activitatea cinematografică. A rămas cinematograful 

de la Casa de Cultură, care, din 1996 a programat filme doar sâmbăta şi duminica. În 

prezent la Paşcani nu mai funcţionează nici un cinematograf. 

La Paşcani, Casa de Cultură a luat fiinţă în anul 1949. La început a funcţionat într-o 

încăpere improvizată din parcul oraşului, apoi într-un spaţiu de lângă vechea poştă; 

activităţile se rezumau la momente de divertisment, la improvizaţii, condiţiile materiale 

fiind precare. Actuala clădire a Casei de Cultură a fost inaugurată în anul 1960, când 

Ministerul de resort a aprobat, în cadrul unui proiect de construcţie cu caracter naţional, 

construcţia a patru astfel de edificii. Activitatea Casei de Cultură Municipale „M. 

Sadoveanu” este susţinută prin cercuri culturale, cursuri, precum şi prin Ansamblul folcloric 

„Rapsozii Siretului”, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Rudi Nesvadba”, Trupa de dans de 

societate „Dream Dance”. Casa de Cultură are colaborări cu Teatrul Naţional „Vasile 

Alecsandri” Iaşi, Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani, Teatrul „George Bacovia” Bacău, 

Filarmonica din Botoşani şi Filarmonica din Iaşi şi cu Muzeul Literaturii Române din 

Iaşi.        

Muzeul Municipal Paşcani a fost înfiinţat în decembrie 1997 şi îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul Casei de Cultură „M. Sadoveanu” şi Palatului Copiilor „Iordache 

Cantacuzino”. Muzeul deţine un număr de 375 exponate şi este organizat în trei secţii: 

istorie, etnografie şi religie. Încă de la începutul anului 1998, Muzeul Municipal Paşcani s-a 

aflat în strânsă colaborare cu Complexul Muzeal Moldova Iaşi. 
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Situatia in ceea ce priveste numarul unitatilor de invatamant din municipiu se 

prezinta astfel: 

 Colegii:   2 unităţi de învăţământ  

 Licee:   3 unitate de învăţământ;   

 Şcoli gimnaziale  4 unităţi de învăţământ;  

 Grădiniţe:  3 unităţi de învăţământ;  

 Scoala Gimnaziala Speciala   

 Clubul Copiilor  

 Scoala postliceala Stefan Cel Mare si Sfânt 

Primaria Pascani şi-a stabilit ca obiectiv general de dezvoltare pentru strategia 2008 – 

2015 reducerea disparităţilor de dezvoltare economico-socială dintre municipiul Paşcani şi 

oraşele din regiunea Nord-Est, precum şi a decalajelor dintre mediul urban şi cel rural. 

Una dintre priorităţile de dezvoltare locală urmărite de Primăria Paşcani este 

dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale, iar în documentele strategice sunt 

conturate măsuri privind crearea unu mediu propice desfăşurării procesului educaţional în 

vederea creşterii calităţii resurselor umane. 

În mod special Liceul Teoretic "Miron Costin" Paşcani este menţionat în Strategia de 

dezvoltare economico-socială cu măsuri concrete de dezvoltare a bazei materiale şi a 

patrimonului. 

 

1.4 Scurt istoric 

 Liceul Teoretic cu clasele I-XII "Miron Costin"Pascani, judeţul Iasi, a fost infiintat la 

01 iulie 2000 in baza Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr.223/2000, având sediul 

în municipiul Pascani,str. Izvoarelor, Nr.l 1, prin reorganizarea Scolii cu clasele I-VIII Nr. 4 

"Miron Costin” Pascani, judeţul Iasi. Fosta scoală cu clasele I-VI1I "Miron Costin"Pascani, 

judeţul Iasi, a fost infiintata la 15 septembrie 1976, cu denumirea Scoală nr.4 Paşcani, 

judeţul Iasi, 

Amplasată intr-o zona de interferenţa, şcoala colaborează cu o populaţie profund marcată de 

schimbările sociale pe care cu greu le înţelege, dar ale căror consecinţe o afectează din plin. 

 

1.5 Prezentarea stadiului actual al resurselor 

1.5.1. Resurse materiale 

      Activitatea din liceu se desfăşoară în 2 corpuri de clădire cu: 27 săli de clasă, 2 

laboratoare de informatică cu reţele de 26 calculatoare conectate la Internet, scannere, 

imprimante, soft-uri, 1 laborator fonetic dotat corespunzător activităţilor pe grupe de elevi,1 

laborator de chimie dotat cu sticlărie, ustensile, reactivi chimici, calculator, videoproiector; 

1 laborator de fizică dotat cu aparatura necesară desfăşurării activităţilor experimentale, 

calculator, videoproiector, 1 laborator de biologie, dotat cu material didactic corespunzător, 
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1 club de teatru dotat cu scenă, cortină, scaune, DVD-Home, reflectoare, 1 sală de sport, 1 

bibliotecă dotată  cu 11975 de volume, 1 atelier şcoală. 

 În general spaţiile şcolare sunt echipate corespunzător cu truse, dispozitive, hărţi, 

planşe, colecţii,  modele etc. Materialul didactic existent, îmbinat cu strategiile tradiţionale 

şi moderne, ajută la realizarea unui demers didactic eficient şi de calitate.  

 A fost amenajat un cabinet de asistenţă psihopedagogică şi un cabinet de logopedie 

unde elevii beneficiază de asistenţă de specialitate. 

 

 1.5.2. Resurse umane 

În anul şcolar 2015 - 2016,  în urma înscrierii in clasa pregătitoare si a repartiţiei computerizate 

pentru admiterea în clasa a IX-a s-au constituit următoarele clase şi efective de elevi: 

 4 clase pregătitoare cu  97 elevi; 

 3 clase a V-a cu 102 de elevi; 

 1 clasa a IX-a, specializarea filologie , cu 30 de elevi; 

 1 clasa a IX-a, specializarea științe sociale, cu 31 elevi; 

 1 clase a IX-a, specializarea matematică-informatică intensiv informatica, cu 29 de elevi; 

 1 clase a IX-a, specializarea ştiinţe ale naturii, intensiv engleza cu 31 de elevi. 

 2 clase a IX-a, specializarea ştiinţe ale naturii cu 56 de elevi. 

In anul şcolar 2015 - 2016, în liceu sunt  1513 de elevi, cuprinşi în 54 de clase, după cum 

urmează: 

Gr. Mica, cls. 
pregătitoare, cls. V,  

cls. IX,  Anul I,    CSS 
Începători           

Gr. Mijlocie, 
cls. I, cls. VI, cls. X,  

Anul II, CSS Avansați               

Gr. Mare, cls. II, cls. 
VII, cls. XI, stagiul de 
preg. practica, Anul 
III, CSS Performanta          

Cls. III, cls. VIII, cls. 
XII,       

Cls. IV, cl a IX-a 
gimnaziu special, cls. 

XIII 

Nr. 
cls 

Total 
elevi 

d.c. 
fete 

Nr. 
cls 

Total 
elevi 

d.c. 
fete 

Nr. 
cls 

Total 
elevi 

d.c. 
fete 

Nr. 
cls 

Total 
elevi 

d.c. 
fete 

Nr. 
cls 

Total 
elevi 

d.c. 
fete 

4 97 34 4 89 39 3 77 30 3 66 31 3 99 41 

3 102 48 3 83 37 3 87 42 3 77 45       

6 177 106 6 182 137 7 204 116 6 173 95    
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Situaţia comparativă a populaţiei şcolare în ultimii sase ani, învăţământ de masă, zi, 

clasele I-XII 

  

  

 Anul scolar 

CICLUL 
TOTAL 

PRIMAR PRIMAR GIMNAZIU GIMNAZIU LICEU LICEU 

Nr.  
clase 

Nr. 
 elevi 

Nr.   
clase 

Nr. 
 elevi 

Nr.  
clase 

Nr. 
 elevi 

Nr.  
clase 

Nr.  
elevi 

2010 - 2011 13 338 11 305 19 550 43 1193 

2011 - 2012 13 338 11 305 27 774 51 1417 

2012 - 2013 17 430 11 291 27 777 55 1498 

2013 - 2014 17 423 12 321 28 804 57 1548 

2014 - 2015 17 432 12 315 28 807 57 1554 

2015 - 2016 17 428 12 349 25 736 54 1513 
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Resurse umane 

 

Pentru anul şcolar 2015 - 2016 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi a aprobat pentru liceul 

nostru, un număr de  99.65  norme, după cum urmează: 

Funcţia Total norme 
din care 

ocupate plata cu ora 

Profesor 64.15 55.31 8.40 

Prof. înv. primar 16 16 0,22 

Învățător 1 1  

Total didactic 81,15 72,31 8,62 

Administrator financiar (patrimoniu) 2,00 2,00   

Bibliotecar 1,00 1,00   

Informatician 1,00 1,00   

Laborant 1,50 1,50   

Secretar 3,00 3,00   

Total didactic auxiliar 8,50 8,50   

Muncitor calificat 2,00 2,00   

Îngrijitoare 5,00 5,00   

Paznic 3,00 3,00   

Total nedidactic 10,00 10,00   

Total general 99,65 90,81 8,84 

 

Funcţia Nr. persoane   

Profesor 78 Nivel învățământ Nr. cadre did. 

Învățător 17 Primar 19 

Total didactic 95 Gimnaziu & Liceu 76 

Adm. financiar  2   

Bibliotecar 1 Post Nr persoane 

Informatician 1 Titulari 57 

Laborant 2 Suplinitori 31 

Secretar 3 Detașați 7 

Total didactic auxiliar 9  
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Funcţia Nr. persoane   

Muncitor calificat 2 

Îngrijitoare 5 

Paznic 3 

Total nedidactic 10 

Total general 114 

 

1.5.3. Resurse financiare 

În anul şcolar 2015-2016, activitatea financiar-contabilă a Compartimentului Contabilitate 
din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi se deruleaza în conformitate cu prevederile legale 
care reglementează această activitate, respectiv:  

Legea finanţelor publice nr. 500/2002;  

Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea 
şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;  

O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa 
şi raportarea angajamentelor bugetare;  

O.M.F.P. nr. 522/2003 privind aprobarea normelor metodologice generale referitoare 
la exercitarea controlului financiar preventiv;  

O.M.F.P. nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.  

Situaţiile financiare întocmite se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia 

fluxurilor din trezorerie, contul de execuţie bugetară şi anexe, având rolul de a reda o imagine fidelă a 

modului de utilizare a resurselor precum şi de a oferi şi alte informaţii referitoare la activitatea 

desfăşurată de instituţia noastră 

Veniturile şi cheltuielile aferente acestei perioade au fost înregistrate în contabilitate 
cronologic şi sistematic, în conturi analitice şi sintetice, pe structura clasificaţiei bugetare în 
vigoare.  

Toate operaţiunile contabile au fost supuse controlului financiar preventiv propriu, în 
conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 522/2003 privind aprobarea normelor metodologice 
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.  

Sursele de finanţare ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat sunt:  
1. bugetul de stat;  

2. bugetele locale;  

3. venituri extrabugetare;        LEI 
FINANTARE BUGETUL DE STAT =     =      390.000 

FINANTARE CHELTUIELI DE PERSONAL     =   4.168.000 

FINANTARE BUGET LOCAL TITLUL BUNURI SI SERVICII    =      662.000   

FINANTARE BUGET LOCAL BURSE ( ASISTENTA SOCIALA)  =        12.100 

VENITURI EXTRABUGETARE =       =        11.400 
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BURSE ACORDATE ELEVILOR DIN UNITATE, AN SCOLAR 2014-2015 

TIP BURSA PRIMAR GIMNAZIU LICEU 

bani de liceu   151 

bursa de merit  4 7 

studiu   11 

sociala   8 

orfan   16 

boala   13 

rechizite   45 

 

1.6. Performanţele elevilor - anul şcolar 2014 – 2015 

 

Obiectivele urmărite de şcoala noastră sunt: 

 
 formarea competenţelor cheie la elevi,  pentru a-i ajuta să fie performanţi şi de succes 

în societatea cunoaşterii; 

 creşterea calităţii procesului de învăţământ prin atingerea standardelor educaţionale 

de către elevi; 

 creşterea numărului de elevi promovaţi comparativ cu anii şcolari precedenţi. 

 

 Promovabilitate 

 învăţământ primar:    99.77 % 

 învăţământ gimnazial:  98.73% 

 învăţământ liceal:    99.75 % 
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Abandonul şcolar şi neşcolarizarea  
 

 La sfârşitul anului şcolar, după examenele de încheiere a situaţiei şcolare şi cele de 

corigenţă, eşecul şcolar este cuantificat în următoarele date statistice:  

   Învăţământ primar  
 elevi repetenţi:   1  

 elevi cu abandon şcolar:  0  

 elevi cu situatia neincheiata :  0  

 elevi exmatriculaţi:   0   

   Învăţământ gimnazial  
 elevi repetenţi:   0  

 elevi cu abandon şcolar:  4  

 elevi cu situatia neincheiata :  0  

 elevi exmatriculaţi:   0   

   Învăţământ liceal  
 elevi repetenţi:   2  

 elevi cu abandon şcolar: :  1  

 elevi cu situatia neincheiata :  0  

 elevi exmatriculaţi:   5  

 

Abandonul şcolar reprezintă un fenomen care persistă datorită acţiunii conjugate a 

unor cauze predispozante, favorizante şi declanşatoare, de natură: 

 economico-financiară: lipsa sau nivelul foarte scăzut al veniturilor constante în 

cadrul familiilor cu mulţi copii (părinţi fără ocupaţie, şomeri, beneficiari ai venitului minim 

garantat, familii monoparentale etc.); 

 socio-culturală: modul de interpretare şi aplicare a unor modele culturale şi 

comportamentale facil asimilate (tradiţiile rromilor, modelul grupurilor delincvente, 

modelul „vedetă",  modelul „emigratului cu bani şi maşină de lux", căsătoria şi/sau sarcina 

la eleve), plasarea responsabilităţii educaţiei şi îngrijirii copilului la alte persoane decât 

părinţii, în diverse situaţii (părinţi plecaţi în străinătate, divorţul părinţilor sau 

dezorganizarea familiei, părinţi cu un nivel socio-economic ridicat şi cu un program foarte 

încărcat etc.); 

 psiho-pedagogică: lipsa motivaţiei pentru învăţare, lipsa stimulării, încurajării şi 

susţinerii de către adulţi (membri ai familiei, cadre didactice), erori şi carenţe în educaţia 

formală şi informală a elevului, în mediul familial şi/sau şcolar, controlul inadecvat 

(exagerat sau foarte redus) din partea familiei asupra copilului, depăşirea vârstei specifice 

nivelului de clasă şi inadaptarea la grupul şcolar; 

 medicală: boli sau malformaţii anatomo-funcţionale grave; 
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EVALUARE NATIONALA 2015 
 

 

 

Nr. elevi cu media > 5   – 68 (95.77%) 

La examenul de Evaluare Naționala, din cei 71 absolvenţi înscrişi, s-au prezentat 71. 

Rezultatele finale, se prezintă astfel: 

Situatie privind rezultatele obtinute la EN 2015 

Nr. elevi înscrişi 
Nr. elevi prezentaţi Nr. elevi neprezentaţi 

Nr. elevi  

cu media > 5 

Nr. % Nr. % Nr. % 

71 71 100% 0 0 68 95.77% 

 

Nr. elevi cu media > 5 din care cu medii: 

Nr. % 5 – 5.99 6 - 6,99 7 –7,99 8 – 8,99 9 – 10 

68 95.77 9.86 11.27 21.13 14.08 38.03 

 

 

Situatie comparativa a rezultatelor obtinute de elevii unitatii in ultimii ani la EN/TN 
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EXAMENUL DE BACALAUREAT 2015 

 
La  EXAMENUL DE BACALAUREAT, din cei 254 absolvenţi, s-au prezentat la examen 

239 candidați.  

O situație mai detaliata, după cele două sesiuni ale examenului de bacalaureat, se prezintă 

astfel: 

TOTAL ELEVI INSCRISI :    254 

ABSENTI:                             15 (5.91 %) 

PREZENTI LA EXAMEN:  239 

ELIMINATI:             1 (0.39 %) 

PROMOVATI  :      201 (84.11 %) 

NEPROMOVATI:         37 (15.49 %) 

 

 

 

 

 Se observă că rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat sunt foarte bune, fapt ce 

dovedeşte buna pregătire a elevilor. 
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REZULTATE LA OLIMPIADE NATIONALE 
 

În anul școlar 2014-2015,  95 elevi au participat la olimpiade naționale. Dintre 

aceștia,  51 au obținut premii si mențiuni. 

 participanți:     95    

 premianți (premii si mențiuni):  51 

 procent (premii/participanți):  53.68 % 

 3. 

Olimpiade 

naționale 

Premiu 

Special 
Mențiune Premiul III Premiul II Premiul I 
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1 0 15 1 8 0 13 0 0 13 0 

 

 

 Calitatea activităţilor instructiv-educative desfăşurate a fost evidenţiată de-a lungul 

anilor cu ocazia: inspecţiilor curente, inspecţiilor pentru acordarea definitivatului şi a 

gradelor didactice, activităţilor metodice pe discipline de învăţământ, participări la etapele 

judeţene şi naţionale a concursurilor şcolare pe discipline de învăţământ, "Zilele şcolii ", 

schimburi de experienţă etc.  

 Relaţiile între cadre didactice, cadre didactice-personal auxiliar, cadre didactice - 

personal nedidactic, conducere - personalul şcolii sunt de respect şi stimă, de ajutor, se 

bazează pe o comunicare cât mai deschisă. 

 Ca în orice organizaţie, există persoane cu interese diferite ce fac presiuni pentru 

luarea unei decizii, dar acestea pun pe primul plan bunul mers al şcolii. 

 

1.7  Proiecte europene 

Colaborarea internaţională a vizat îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii 

europene în educaţie, încurajarea învăţării limbilor străine şi a cooperarii transnaţionale între 

şcoli, promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte metodele 

pedagogice şi tehnicile informaţionale. S-a dorit, de asemenea, acordarea de şanse egale 

tuturor elevilor, promovarea unor valori ca înţelegerea, respectul şi toleranţa. 

Astfel, s-au derulat următoarele proiecte europene: 
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 2002-2006 "Spring Day for Europe” 

 2005-2006 Proiectul Phare Trăistuța europeană 

 2005-2008 Programul LeAF - Să învăţăm despre pădure 

 2005-2008 Tineri reporteri pentru mediul înconjurător 

 2005-2014 Programul internațional Eco-școala- distincția Steagul Verde 

 2 burse de formare continuă a personalului din învăţământ, Comenius 2.2 

 2011-2012 Proiectul Commenis Practical and Logical Mathematics.  

 2011-2013 proiectul MaST Networking- distincția de Școală MaST 

 2013-2014 Proiectul transfrontalier  

 

1.8. Relaţii cu comunitatea locală 

           În activitatea sa liceul nostru colaborează cu: 

- Primăria şi Consiliul Local ale Municipiului Paşcani – proprietarii clădirilor şi 

terenurilor aflate în administrarea şcolii noastre, principalii finanţatori ai cheltuielilor 

legate de buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ; 

- O.N.G.-uri şi fundaţii non-profit – parteneri în obţinerea unor surse alternative de 

finanţare pentru educaţie; 

- Poliţia Municipiului Paşcani – partener în activitatea de combatere a delicvenţei 

juvenile; 

- Direcţia pentru Sănătate Publică – colaborator al şcolii pentru realizarea condiţiilor 

optime necesare bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ; 

- Direcţia Finanţelor Publice – monitor şi evaluator al derulării finanţării; 

- universităţile ieşene – parteneri în activitatea de formare continuă a cadrelor didactice; 

- C.C.D. Iaşi  - furnizor de servicii de formare a cadrelor didactice.  

Optimizarea procesului instructiv educativ are la bază parteneriatul real cu părinţii 

elevilor.  În acest sens menţionez constituirea Comitetului reprezentativ al părinţilor care-şi 

aduce un aport deosebit în susţinerea financiară a acţiunilor extracurriculare. Întâlnirile cu 

părinţii pe clase au condus la analiza a ceea ce s-a realizat şi la prospectarea dinamicii 

liceului în acest an şcolar şi în anii ce vor veni. O atenţie deosebită se acordă prospectării şi 

cristalizării variantelor opţionale în funcţie de elevi-părinţi/ profesori. A fost realizat un 

program de consiliere a părinţilor pe probleme de orientare şcolară şi profesională.  

 

1.8  Oferta educațională 

 

Promovarea ofertei educaţionale: 

 

 Salonul ofertelor educaţionale – Paşcani 

 Pagina web a şcolii www. lmcpascani.ro  

 Vizite în şcoli cu reviste şi pliante de prezentare a ofertei educaţionale 

http://www.colegiulasachi.ro/
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 Organizarea unor vizite în şcoală a absolvenţilor ai ciclului gimnazial  

din mediul urban și rural 

 Prezentarea ofertei educaţionale în mass-media 
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      2. PROIECTUL DE DEZVOLTARE A ŞCOLII 

 2.1 Diagnoza mediului intern şi extern 

      2.1.1. Analiza de nevoi 

Pentru stabilirea misiunii şcolii, a obiectivelor şi strategiilor de dezvoltare a 

acesteia am realizat o analiză a mediului intern şi extern în care operează şcoala, analiză 

care să evidenţieze aspectele pozitive şi negative din şcoală pe plan instructiv-educativ şi 

administrativ, precum şi evoluţiile economice, sociale şi tehnologice care  pot afecta şcoala 

în mod pozitiv sau negativ. 

 

2.1.1.1. Analiza PESTE 

Pentru elaborarea planului managerial şi a programelor de activităţi semestriale 

pentru anul şcolar 2015-2016 s-a realizat analiza contextului general exterior sistemului de 

învăţământ (unităţii şcolare) la sfârşitul anului şcolar 2014-2015 – P.E.S.T. E. 

   Factorii externi care influenţează calitatea învăţământului românesc sunt: factorii 

politici, factorii economici, factorii sociali, factorii tehnologici şi factorii ecologici. 

 

 Contextul politic 

Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale ministerului de resort, Liceul 

Teoretic „ Miron Costin”  Paşcani îşi propune, cu prioritate,  promovarea de politici privind: 

 consolidarea pregătirii şcolare şi sporirea creativităţii profesionale; 

 asigurarea calităţii educaţiei;  

 formarea resurselor umane. 

Şcoala îşi desfăşoară activitatea coordonată şi condusă conform cadrului legislativ şi 

organizatoric al învăţământului preuniversitar reglementat prin: 

- Legea Educatiei naţionale nr 1/ 2011 

- Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr. 75/ 12.07.2005; 

- Regulamentul de  organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat prin OMEdC nr.4925/ 08.09.2005; 

- Regulamentul actelor de studii şi documente şcolare în învăţământul preuniversitar 

aprobat prin OMEdC 3502/ 03.03.2005; 

- Decizii şi notificări ale ISJ Iasi; 

- Alte acte normative în domeniu, documente şi convenţii specifice 

Modificările legislative introduse pe parcursul ultimilor ani în domeniul 

învăţământului preuniversitar precum şi proiectele aflate în prezent în dezbatere, conturează 

tendinţe noi în dezvoltarea politicii educaţionale pe termen lung cu efecte importante asupra 

întregului sistem. Din acest motiv în colectivul profesoral precum şi în Consiliul de 
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Admistraţie au fost lansate ca teme principale de discuţii prognozele privind evoluţia şcolii 

în etapele următoare ca rezultat al proiectelor lansate pe diferite canale. Trebuie avut în 

vedere: 

 Procesul de armonizare după integrarea României în Uniunea Europeană; 

 Fenomenul de descentralizare; 

 Apropierea şcolii de comunitate, prin adoptarea unor politici corespunzătoare în 

administraţie şi finanţare; 

 Deplasarea interesului de la control la evaluare şi consiliere; 

 Liberalizarea unor sectoare, practici şi domenii, în general (piaţa manualelor, piaţa 

programelor de formare etc.); 

 Adaptarea sistemului românesc de învăţământ la standardele europene. 

 

Contextul economic 

Factorii economici care influenţeaza calitatea învăţământului din Romania şi implicit 

din  şcoala noastră sunt: 

 Valoarea scăzuta a procentului din PIB alocat învăţământului; 

 Posibilitatea atragerii unor fonduri rambursabile/  nerambursabile; 

  Stabilitatea crescândă a monedei naţionale; 

  Descentralizarea mecanismelor financiare; 

  Finanţarea  şcolii prin consiliile locale; 

  Apropierea dintre şcoală, mediu economic şi de  afaceri. 

Lipsa în municipiul  Paşcani a unor obiective economice importante şi prezenţa doar 

a unor întreprinderi mici şi mijlocii fără pondere însemnată în posibilitatea de a avea mai 

mulţi angajaţi are ca rezultat o mare rată a şomajului. Zona este caracterizată de asemenea 

printr-un număr foarte mare de persoane fără ocupaţie, fluctuaţie de populaţie însemnată, 

număr de persoane cu venituri modeste mult sub medie. Se încearcă atragerea de fonduri 

guvernamentale sau europene prin intermediul unor proiecte educaţionale. 

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra 

interesului acestora faţă de şcoală. Preţul, de multe ori ridicat, al materialelor didactice 

precum şi al celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, 

caiete, ghiozdan etc) poate reprezenta, de asemenea, o ameninţare. Efectul acestor factori 

economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat până la posibilul 

abandon şcolar. 

Legislaţia financiară generală şi specifică nu permite atragerea de resurse 

extrabugetare la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar iar interesul agenţilor 

economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii este scăzut. Cu toate acestea trebuie 

remarcat totodată faptul că fondurile sunt orientate în principal către unităţile de învăţământ 

de prestigiu din oraş, printre care se situează şi liceul nostru. 

Un efect pozitiv în acest contex îl are menţinerea programelor sociale: acordarea 

suplimentului gratuit de hrană, asigurarea manulaleor şcolare gratuite, acordarea rechizitelor 
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şcolare gratuite, acordarea burselor de ajutor social, burse de merit, de studiu, “bani de 

liceu” precum şi acordarea ajutorului financiar în vederea achiziţionarii de calculatoare. 

 

Contextul social 

Factorii care influenţeaza calitatea învăţămantului sunt: 

 

 Fluctuaţii demografice; 

 Modificări pe piaţa muncii şi sistemul de absorbţie profesională ; 

 Schimbări privind aşteptările comunităţii faţa de şcoală; 

 Rolul sindicatelor ; 

 Cerere crescândă pentru învăţarea adulţilor şi pentru  programe de învăţare pe tot 

parcursul vieţii; 

 Integrarea unor categorii de copii cu cerinţe educative speciale în învăţământul de 

masă; 

 Parteneriat social în creştere; 

 Întărirea rolului societăţii civile. 

 

Elevii din şcoala noastră provin, în general, din mediul urban; un procent mai mare al 

elevilor care provin din mediul rural îl întâlnim la elevii de liceu. Părinţii se preocupă în 

general de aceştia, dar sunt şi elevi ce provin din medii defavorizate, familii dezmembrate, 

cu venituri financiare mici, elevi care deseori creează probleme şcolii. Cu toate acestea, prin 

eforturile comune ale cadrelor didactice, conducerea şcolii, consilierul educativ, profesorul 

psihopedagog şi prin ajutorul acordat de poliţie şi primărie se reuşeşte redresarea acestor 

elevi şi recuperarea lor pentru participarea la procesul educaţional. 

Trebuie avut în vedere că în etapa actuală părinţii sunt dezorientaţi, neştiind cum să 

acţioneze pentru binele copiilor lor. Aici va trebui să intervenim noi, dascălii, sa întindem o 

mână de ajutor părinţilor pentru a-i coopta alături de problemele şi interesele şcolii şi, mai 

ales, să reuşim să le obţinem încrederea,  căci părinţii au încredere în şcoală atunci când sunt 

convinşi că aceasta luptă alături de ei pentru viitorul copiilor lor. 

 

 Contextul tehnologic 

În vederea eficientizării învăţământului românesc trebuie avut în vedere: 

 Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul; 

 Generalizarea unor practici educaţionale inovatoare; 

 Apariţia noilor reţele şcolare şi accentuarea aspectelor economice; 

 Redimensionarea sistemului de formare profesională iniţială a cadrelor didactice. 

 

Avand în vedere baza materială destul de bună a liceului nostru, cu numeroase 

laboratoare, cabinete, sala de sport, club de teatru şi atelier şcoală, putem oferi o pregătire 

corespunzătoare elevilor din unitatea noastră şcolară. 
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Contextul ecologic 

Liceul Teoretic ”Miron Costin“ a obţinut în anii 2007,  2010 şi 2013 distincţia 

“Steagul Verde” şi Certificatul de “Şcoala Eco”. Aceste distincţii au fost obţinute pentru 

comportamentul ecologic al elevilor şcolii. Aceştia strâng selectiv gunoiul, reciclând hârtia, 

fierul, plasticul. Deasemenea au plantat numeroşi arbori în curtea şcolii şi în parcurile din 

cartierul în care este amplasată şcoala. Trebuie avut în vedere faptul că gunoiul se ridică 

selectiv de către SC ECO-CLEP Paşcani, fapt ce contribuie decisiv la educaţia ecologică a 

copiilor. 

 

 

2.1.1.2. Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI; 

1. foarte buna pregătire de specialitate şi metodică a cadrelor didactice precum şi interesul 

susţinut pentru continua perfecţionare profesională, metodică şi psiho-pedagogică, 

pentru transpunerea componentelor reformei la nivelul actului didactic; 

2. seriozitatea, dăruirea, responsabilitatea cu care se abordează actul didactic; 

3. ponderea mare a cadrelor didactice titulare; 

4. încadrarea cu personal didactic calificat în proporţie de 100%; 

5. comunicarea reală, dinamică între palierele instituţiei (director – cadre didactice - elevi – 

părinţi), transparenţa deciziilor; 

6. desfăşurarea de activităţi care ţin seama de solicitările elevilor, părinţilor şi ale 

comunităţii locale; 

7. existenţa unei baze didactice adecvate pentru fiecare disciplină; 

8. rezultatele foarte bune obţinute la olimpiade, concursurile şcolare, examenele naţionale 

şi examenele de admitere în liceu/ instituţiile de învăţământ superior; 

9. existenţa, la nivelul întregului colectiv, a unui climat moral – afectiv adecvat desfăşurării 

unui proces didactic eficient; 

10. atitudinea pozitivă a elevilor faţă de învăţătură, faţă de şcoală în general; 

11. starea fizică corespunzătoare şi încadrarea în normele de igienă a spaţiilor şcolare; 

12. existenţa unei săli de teatru necesară desfăşurării activităţilor extracurriculare; 

13. Realizarea paginii web: www.lmcpascani.ro; 

14. Îmbunătăţirea fondului de carte al bibliotecii scolii 

15. Obținerea titulaturii de Eco-Școală 

16. Implicarea elevilor în acțiuni destinate colegilor cu nevoi speciale 
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PUNCTE SLABE: 

1. mobilitatea cadrelor didactice la unele discipline cu influenta negativa asupra pregatirii 

elevilor; 

2. provenienţa multor elevi din medii modeste sau chiar defavorizate din punct de vedere 

economic, social şi cultural; 

3. lipsa de formatori în probleme specifice disciplinelor de învăţământ; 

4. conservatorismul unor cadre didactice privind folosirea metodelor moderne și 

schimbarile impuse de reformă; 

5. slaba motivare a cadrelor didactice datorită salariilor mici; 

6. lipsa unui material didactic modern; cel existent, deşi este suficient, pe alocuri este 

depăşit; 

7. lipsa spaţiului, care obligă la învăţământul în două schimburi; 

8. lipsa unei unei săli de festivităţi dotată la standarde europene; 

9. lipsa bazei materiale care să asigure desfăşurarea în cadrul şcolii a unor spectacole de 

anvergură şi pentru care să existe baza materială minimă; 

10. este folosit necorespunzator sistemul AEL; 

11. insuficenta adecvare a metodelor la specificul clasei de elevi, abordarea prea teoretică a 

noţiunilor în unele cazuri, lipsa cunoaşterii problemelor fiecarui elev,  lipsa realizării 

unei legături interdisciplinare; 

12. deşi există preocupări pentru exercitarea de către profesori a unui rol de parteneri în 

învăţare, de facilitatori ai învăţării, predominantă este activitatea frontală, bazată pe 

expunere,  pe comunicarea unor norme şi puncte de vedere pe care elevii le însuşesc şi le 

reproduc fără argumente, uneori, fără a le înţelege pe deplin semnificaţia. 

13. Lipsa sau ineficiența inițiativei personale 

14. Lipsa de motivare a învățării la unii elevi 

 

OPORTUNITĂŢI: 

1. contextul politic favorabil continuării şi adâncirii Reformei în sistemul educaţional 

prin: programele de parteneriat educaţional oferite de UE, diversificarea ofertei de 

perfecţionare a cadrelor didactice prin apariţia de furnizori externi de formare; 

2. descentralizarea şi autonomia instituţională; 

3. bunele relaţii de colaborare cu şcolile, fundatiile, ONG-urile, comunitatea locală; 

4. receptivitatea comunităţii locale la problemele cu care se confruntă şcoala; 

5. cereri de închiriere a unor spaţii pentru cursuri de perfecţionare, activităţi recreative; 

6. populaţie şcolară numeroasă, concurenţă la admitere; 

7. interesul universităţilor din Iaşi, Suceava, Bacău de a-şi prezenta oferta educaţională; 

8. organizarea de cursuri de formare în şcoală; 

9. antrenarea şcolii în programe şi parteneriate naţionale şi internaţionale 

10. alocarea de fonduri de către CL pentru burse de merit, sociale, de studiu și de 

performanță 
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AMENINŢĂRI 

1. slaba finanţare a învăţământului de la bugetul local pentru achiziţionarea de materiale 

didactice moderne; 

2. scăderea motivaţiei pentru dezvoltarea carierei; 

3. influenţa negativă a contextului socio-economic asupra procesului de şcolarizare şi 

educaţie; 

4. criza de timp a părinţilor, datorată actualei situaţii economice, care reduce implicarea 

familiei în viaţa şcolară; 

5. ritmul accelerat de uzură a echipamentelor şcolare; 

6. instabilitatea la nivel economic şi social a instituţiilor potenţial partenere; 

7. instabilitatea cadrului legislativ; 

8. procentul ridicat de şomaj în rândul părinţilor elevilor, de unde rezultă o disponibilitate 

foarte redusă de a investi în procesul educării copiilor lor; 

9. demotivarea elevilor de către părinţi; 

10. intervenţia factorului politic (instabilitate legislativă în domeniu); 

11. lipsa softurilor educaționale 

12. insuficienta conștientizare a factorilor de decizie și a grupurilor de interese față de 

prioritățile învățământului 

 

Conducerea şcolii va avea în vedere implicarea tuturor grupelor de interese în 

deciziile luate la nivelul şcolii. Se are în vedere găsirea nivelului optim de participare la 

toate nivelurile. Pentru a obţine realizarea obiectivelor comune trebuiesc implicate toate 

părţile interesate in bunul mers al şcolii: 

a) participarea cadrelor didactice prin inducerea sentimentului proprietăţii şi al 

apartenenţei "noi" şi „al nostru"; 

b) participarea părinţilor privită sub două aspecte : 

-  grija, sprijinul acordat propriului copil; 

-  disponibilitatea participării active la viaţa şcolii. 

Trebuie avut în vedere că în etapa actuală părinţii sunt dezorientaţi, neştiind cum să 

acţioneze pentru binele copiilor lor. Aici va trebui să intervenim noi, dascălii, să întindem o 

mână de ajutor părinţilor pentru a-i coopta alături de problemele şi interesele şcolii şi, mai 

ales, să reuşim să le obţinem încrederea , căci părinţii au încredere în şcoală atunci când sunt 

convinşi că aceasta lupta alături de ei pentru viitorul copiilor lor; 

c) participarea membrilor comunităţii în viaţa şcolii - o participare financiară dar şi 

de adecvare socială (şcoala trebuie să satisfacă nevoile comunitare de educaţie). Din acest 

motiv trebuie să se cunoască tendinţele de natură economico - socială a comunităţii; 

d) implicarea sau mai bine zis consultarea elevilor în probleme ce-i privesc deoarece 

ei trebuie consideraţi „ parteneri în educaţie” - participanţi activi la propria lor dezvoltare. 

Se va avea în vedere aplicarea unui management centrat pe angajament implicativ, 

având în vedere: extinderea responsabilităţii individuale pentru creşterea performanţei de 

sistem, răspunderea individuală în cadrul echipei, prioritatea menţinerii, formării şi 
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reconversiei personalului existent, încurajarea participării multilaterale a personalului şi a 

exprimării deschise a opiniilor şi difuzarea largă a întregii informaţii. 

Între diversele compartimente ale şcolii există o comunicare eficientă ce permite o 

difuzare largă a informaţiei. 

Pentru bunul mers al şcolii se va avea în vedere cunoaşterea foarte bună a 

principalelor grupuri de interese (personalul şcolii, părinţii, elevii, administraţia locală, 

agenţii economici,  biserica,  poliţia, alte instituţii si organizaţii de interes local), a cerinţelor 

acestora privind educaţia, precum şi a relaţiilor lor cu unitatea şcolară, cât şi crearea unor 

condiţii necesare implicării şi participarea conştientă a tuturor  părţilor interesate prin: 

- consultarea elevilor,  părinţilor în proiectarea CDS; 

- consultarea consiliilor consultative ale elevilor; 

- implicarea comitetelor de părinţi în deciziile privind dotarea şcolii cu echipamente 

auxiliare, curriculare şi reparaţii la nivelul şcolii şi a claselor; 

- realizarea unei analize reale a gradului de dotare  a unităţii şcolare  cu mijloace 

didactice şi mobilier şcolar; 

- elaborarea de proiecte de scurtă şi lungă durată privind dotarea şcolii pe nivele de 

învăţământ şi pe arii curriculare, în conformitate cu Normativele de dotare minimală; 

- obţinerea de fonduri băneşti de la Primăria municipiului Paşcani, în vederea 

efectuării de reparaţii curente la instalaţia interioară de încălzire, instalaţia electrică şi 

instalaţia sanitară; 

- întreţinerea bazei sportive şi a spaţiilor de recreaţie din curtea şcolii; 

- continuarea colaborării cu alte şcoli, cu organizaţii ale societăţii civile, autorităţile 

publice şi instituţiile de cultură, în vederea dezvoltării unor proiecte în strânsă legătură cu 

evoluţia comunităţii locale. 

 

2.2 Componentele proiectului de dezvoltare a şcolii 

        2.2.1. Viziunea şcolii 

 

 Viziunea colectivului şcolii porneşte de la dorinţa de dezvoltare a şcolii ţinând seama 

de particularităţile ei şi de o prognoză suficient de probabilă privind ameninţările şi 

oportunităţile care se vor manifesta în mediul politic, social şi economic ce ne înconjoară. 

Viziunea asupra viitorului încearcă să prefigureze o imagine dezirabilă a şcolii 

noastre implicând credinţa tuturor celor implicaţi că sunt capabili să realizeze o asemenea 

stare de excelenţă. Ea reprezintă, dincolo de proiectul de dezvoltare al şcolii, mai mult o 

stare de spirit, o angajare a conducerii,  personalului,  elevilor, părinţilor şi comunităţii 

locale în acest efort de dezvoltare. 

 

        2.2.2. Misiunea şcolii 

Liceul Teoretic “Miron Costin” are uşile deschise pentru toţi cei ce au  ”dragoste  de 

a învăţa“,   acordându-le  tuturor şanse egale în viaţă, în funcţie  de potenţialul, interesul şi  

motivaţiile  personale, adaptând oferta educaţională a şcolii la cerinţele comunităţii. 
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În ultimii ani am reuşit să ne impunem printre şcolile din oraş şi din judeţ prin 

rezultatele elevilor noştri cât şi prin diverse acţiuni  de natură ştiinţifică sau culturală de 

nivel local, zonal, naţional sau chiar internaţional. 

 Activitatea şcolii noastre a însemnat racordarea la o tradiţie prestigioasă, dar şi 

preocuparea pentru modernizarea demersului didactic şi a celui educativ concretizat în 

dotarea  adecvată a  cabinetelor şi laboratoarelor, diversificarea muncii pentru crearea unei 

ambianţe favorabile studiului. Efervescenţa intelectuală caracterizează întregul colectiv de 

cadre didactice format din profesori de marcă, dornici să ţină cont de faptul că “orice copil  

are potenţial care trebuie fructificat şi talente care trebuiesc dezvoltate”. 

 

       

 

  2.2.3. Componentele strategice 

                   2.2.3.1. Ţintele strategice  

I. asigurarea unei ambianţe plăcute şi a unui climat de confort fizic şi psihic în şcoală; 

II. dezvoltarea abilităţilor de comunicare socială şi de antreprenoriat a elevilor şcolii; 

III. dezvoltarea unui parteneriat privilegiat cu instituţii din comunitate; 

IV. proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare care să stimuleze valoarea; 

V. adaptarea ofertei educaţionale prin aplicarea unei educaţii centrate pe elev, care să 

trezească interesul copiilor pentru studiu şi  să ţină cont de nevoile comunităţii locale; 

VI. creşterea ofertei de activităţi extraşcolare, de petrecere a timpului liber cu implicarea 

părinţilor în derularea acestor activităţi şi prin dezvoltarea unor parteneriate cu Consiliul 

reprezentativ al părinţilor.  

                  

2.2.3.2. Opţiunile strategice  

Opţiunile strategice derivă din misiunea şcolii, pornind de la punctele tari şi 

oportunităţile constatate la diagnoză ca resurse strategice, dar căutânt soluţii pentru 

slăbiciunile şi ameninţările identificate. Acestea reprezintă accente strategice pe dezvoltarea 

următoarelor domenii funcţionale: 

 Managementul 

 Asigurarea calităţii educaţiei 

 Dezvoltarea curriculară 

 Dezvoltarea resurselor umane 

 Atragerea resurselor financiare şi dezvoltarea bazei materiale 

 Dezvoltarea relaţiilor comunitare. 
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ŢINTA STRATEGICĂ  I 

Asigurarea unei ambianţe plăcute şi a unui climat de confort fizic și psihic în școală 

 

Direcţii 

strategice 
Acţiuni propuse Resurse Termen Responsabil Obs 

Opţiunea 

curriculară 

- Relaţii deschise,amicale între 

profesori şi elevi. 

- Discipline în C.D.S. 

legate de negociere şi 

comunicare. 

- Promovarea, la toate 

disciplinele de studiu, a 

comunicării deschise şi 

responsabile între profesori şi 

elevi 

Cadre 

didactice 

CCD 

Prof.inf. 

anual 

 

 

 

Resp. cu perf 

Comisia de 

curriculm. 

Prof. de 

specialitate 

 

Opţiunea 

financiară şi a 

dotărilor 

materiale 

Achiziţionarea  de mijloace  

moderne de supraveghere 

(camere video,sisteme de 

alarmă etc.) 

 

 

CL 

Finanţări din 

bugetul scolii 

. 

Anul 

scolar 

2012-

2013 

 

 

 

Director 

 

CA 

 

Serviciul 

financiar 

 

Opţiunea 

investiţiei în 

resursa umană 

Programe de formare a cadrelor 

didactice şi a părinţilor pentru 

comunicare, negociere şi 

participare 

 

Finanţări 

proiecte 
anual 

Director 

Resp.cu perf. 
 

Opţiunea  

relaţii comuni-

tare 

Solicitarea primăriei / poliţiei 

locale de a întări paza în şcoală. 

Participarea la un program de 

 mediere comunitară realizat de 

un O.N.G. 

Părinţi 

Sponsori 

Diriginţi 

Prof 

psihopedagog 

Perm. 

 

 

Perm. 

Cons.Repr.  a 

Părinţilor 

director 

diriginti 

 

 

ŢINTA STRATEGICĂ  II 
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare socială şi de antreprenoriat ale elevilor şcolii 

 

Direcţii 

strategice 
Acţiuni propuse Resurse Termen Responsabil 

Opţiunea 

curriculară 

Introducerea în c.d.ş. a  disciplinelor 

legate de negociere şi comunicare 

(inclusive folosirea T.I.C.) 

Promovarea, la toate disciplinele de  

studiu, a comunicării deschise şi  

responsabile între profesori şi elevi 

Cadre didactice 

CCD 

Prof.inf. 

anual 

 

 

 

Resp. cu perf 

Comisia de 

curriculm. 

Prof. de 

specialitate 

Opţiunea 

financiară şi a 

dotărilor 

materiale 

Achiziţionarea de calculatoare 

şi conectarea la internet  

CL 

Finanţări din 

bugetul scolii 

. 

Anul scolar 

2014-2015 

 

 

Director 

 

CA 

 

Serviciul 
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Direcţii 

strategice 
Acţiuni propuse Resurse Termen Responsabil 

 financiar 

Opţiunea 

investiţiei în 

resursa umană 

Programe de formare a cadrelor 

didactice şi a părinţilor pentru 

comunicare, negociere şi 

participare, folosirea tehnologiilor 

moderne 

Finanţări 

proiecte 
anual 

Director 

Resp.cu proiecte  

Opţiunea  relaţii 

comunitare 

Participarea la programe 

guvernamentale, internaţionale sau 

locale în domeniu. 

Realizarea de parteneriate cu 

Biblioteca Municipiului in vederea 

participarii la programe de utilizare 

a tehnologiilor informationale 

Părinţi 

Sponsori 

Diriginţi 

Prof 

psihopedagog. 

Perm. 

 

 

Perm. 

Cons.Repr.  a 

Părinţilor 

director 

Resp. Proiecte 

Resp 

parteneriate 

 

ŢINTA STRATEGICĂ  III 

Dezvoltarea unui parteneriat privilegiat cu instituţii din comunitate - Promovarea imaginii şi  

creşterea prestigiului şcolii printr-un parteneriat educativ eficient  

 

Direcţii 

strategice 
Acţiuni propuse Resurse Termen Responsabil 

Opţiunea 

curriculară 

Educarea elevilor, prin disciplinele 

de bază şi prin c.d.ş. pentru 

parteneriat şi cooperare în 

comunitate 

Creşterea  gradului de consultare al 

părinţilor în alegera disciplinelor 

opţionale şi acordarea conţinutului 

acestora la nevoile concrete ale 

partenerilor sociali. 

Cadre didactice 

CCD 

parinti 

Prof. de 

specialitate 

anual 

 

 

 

Resp. cu perf 

Comisia de 

curriculm. 

Prof. de 

specialitate 

Opţiunea 

financiară şi a 

dotărilor 

materiale 

Tipărirea şi răspândirea în 

comunitate a unor materiale 

promoţionale (afişe, broşuri etc.) 

Creşterea contribuţiei părinţilor 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

instruire şi atragerea lor ca parteneri 

ai actului de educaţie. 

CL 

Finanţări din 

bugetul scolii 

sponsorizari 

. 

Anual 

 

 

 

Director 

 

CA 

 

Serviciul 

financiar 

Opţiunea 

investiţiei în 

resursa umană 

Programe comune de formare pentru 

cadre didactice, părinţi şi alţi 

reprezentanţi ai 

comunităţii în domeniul 

comunicării şi negocierii 

Creşterea contribuţiei părinţilor 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

instruire şi atragerea lor ca parteneri 

Finanţări 

proiecte 
anual 

Director 

Resp.cu proiecte  

Resp cu perf. 
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Direcţii 

strategice 
Acţiuni propuse Resurse Termen Responsabil 

ai actului de educaţie. 

Opţiunea  relaţii 

comunitare 

Realizarea în comun a unor activităţi 

în şcoală şi extraşcolare 

Dezvoltarea unor parteneriate între 

instituţii de invăţământ din alte 

localităţi.  

Părinţi 

elevi 

Sponsori 

Diriginţi 

profesori 

Prof 

psihopedagog. 

Perm. 

 

 

Perm. 

Cons.Repr.  a 

Părinţilor 

director 

Resp. Proiecte 

Resp 

parteneriate 

 

ŢINTA STRATEGICĂ  IV 

Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare care să stimuleze valoarea 

 

Direcţii 

strategice 
Acţiuni propuse Resurse Termen Responsabil 

Opţiunea 

curriculară 

Alegerea şi urmărirea unor indicatori 

sintetici şi obiectivi pentru activitatea 

didactică şi nedidactică. 

Urmărirea progresului elevilor printr-un 

sistem de teste de evaluare care să ofere 

o radiografie obiectivă a procesului de 

invăţare în şcoală. 

Cadre 

didactice 

Membri 

CEAC 

 

anual 

 

 

 

Comisia CEAC 

Resp. Comisii 

metodice 

directori 

Opţiunea 

financiară şi a 

dotărilor 

materiale 

Dezvoltarea modalităţilor de evaluare 

computerizată 

CL 

Finanţări din 

bugetul scolii 

. 

Anul 

scolar 

2014-

2015 

Director 

CA 

Serviciul 

financiar 

Opţiunea 

investiţiei în 

resursa umană 

Familiarizarea cadrelor didactice cu 

sistemul de evaluare externă. 

Motivarea întregului personal în functie 

de creşterea eficientei muncii. 

Finanţări 

proiecte, 

bugetul scolii 

anual 

Director 

Comisia CEAC 

Comisia de 

monit. a control. 

intern 

Opţiunea  relaţii 

comunitare 

Aplicarea şi promovarea sistemului de 

evaluare în colaborare cu partenerii 

educaţionali locali 

Părinţi 

Cadre 

didactice. 

anual. 

Cons.Repr.  a 

Părinţilor 

director 

Comisia CEAC 

 

ŢINTA STRATEGICĂ V 
Adaptarea ofertei educaţionale prin aplicarea unei educaţii centrate pe elev, care să 

trezească interesul copiilor pentru studiu şi  să ţină cont de nevoile comunităţii locale 

 

Direcţii 

strategice 
Acţiuni propuse Resurse Termen Responsabil 

Opţiunea 

curriculară 

Adaptarea curriculumului şcolar la 

cerinţele comunităţii locale şi a 

nevoilor de dezvoltare personală a 

elevilor. 

Promovarea educaţiei incluzive pentru 

Cadre 

didactice 

Profesori de 

sprijin 

Logoped 

anual 

 

 

 

Director 

Comisia de 

curriculum 
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Direcţii 

strategice 
Acţiuni propuse Resurse Termen Responsabil 

elevii cu dificultăţi de învăţare Prof. 

Psihoped. 

Opţiunea 

financiară şi a 

dotărilor 

materiale 

Amenajarea unor spaţii pentru cu 

destinaţie specială: progr. CES, arhiva 

şcolii, depozit materiale didactice 

Dezvoltarea bazei materiale, cu 

prioritate pentru dotarea cabinetelor, a 

laboratoarelor precum şi cu tehnică de 

calcul 

CL 

Finanţări din 

bugetul scolii 

proiecte 

. 

Anul scolar 

2014-2015 

 

 

 

Director 

 

CA 

 

Serviciul 

financiar 

Resp. proiecte 

Opţiunea 

investiţiei în 

resursa umană 

Stimularea perfecţionării cadrelor 

didactice pentru formarea continuă în 

vederea promovării didacticii 

moderne. 

Pregătirea unor cadre să lucreze în 

sistemul de educaţie incluzivă 

Finanţări 

proiecte, 

bugetul scolii 

anual 
Director 

Resp. perf. 

Opţiunea  relaţii 

comunitare 

Iniţierea de proiecte pentru 

participarea la programe de finanţare 

vizând dotarea şcolii şi adaptarea la 

cerinţele comunitare 

parinti 

Cadre 

didactice. 

anual. 

Cons.Repr.  a 

Părinţilor 

director 

resp. proiecte 

 

 

ŢINTA STRATEGICĂ VI 
 

Creşterea ofertei de activităţi extraşcolare, de petrecere a timpului liber cu implicarea 

părinţilor în derularea acestor activităţi şi prin dezvoltarea unor parteneriate cu Consiliul 

reprezentativ al părinţilor  

 

Direcţii 

strategice 
Acţiuni propuse Resurse Termen Responsabil Obs 

Opţiunea 

curriculară 

☼ se vor organiza in mod regulat 

sedinte cu parintii;se vor  

dezbate diferite teme; 

☼ se vor organiza excursii cu 

diferite teme ( istoria locurilor,  

aspecte din viata de ieri si de azi 

etc.) ; 

☼ se va organiza un club de week-

end (cenaclu literar, cerc  

foto ,activitati sportive); 

☼ se vor viziona filme cu caracter 

documentar si istoric; 

☼ elevii vor invata sa foloseasca 

diferite cai pentru intocmirea  

de portofolii  

Director 

educativ 

Părinţi 

Diriginţi 

Conf.planif. 

Director 

educativ 

Pres.cons. 

părinţilor 

 

Opţiunea 

financiară şi a 

dotărilor 

☼ Amenajarea  salii de sport; 

☼ Finantarea excursiilor; 

☼ Modernizarea bibliotecii scolare;  

Isj 

Ccd 

Cl 

An sc 

2012/2013 

Director 

CL 

Isj 
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Direcţii 

strategice 
Acţiuni propuse Resurse Termen Responsabil Obs 

materiale sponsori 

Opţiunea 

investiţiei în 

resursa umană 

☼ elevii scolii impreuna cu parintii, 

sprijiniti de cadrele didactice vor 

organiza actiuni de petrecere a 

timpului liber in mod util si placut  

Elevi 

Părinţi 

Cadre did. 

Perm. 

Director 

educativ 

Pres.cons. 

părinţilor 

 

Opţiunea  relaţii 

comunitare 

☼ se vor efectua vizite la alte 

institutii din comuna: primarie, 

politie, agenti economici  

Elevi 

Cadre did. 
Conf. Planif. 

Director 

educativ 

Pres.cons. 

părinţilor 

 

 

 

   

     2.2.3.3. Obiectivele strategice şi generale 

 

OS.1. Dezvoltarea unui management participativ, adecvat reformelor din 

învăţământul preuniversitar 

OG.1.1. Organizarea şi funcţionarea organismelor de conducere, de execuţie şi de 

monitorizare şi control adecvate unui management educaţional eficace şi 

eficient 

OG.1.2. Facilitarea participării tuturor categoriilor interesate la deciziile importante 

ale Liceului Teoretic “Miron Costin” Paşcani, jud. Iaşi 

OG.1.3. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă şi externă 

OG.1.4. Promovarea strategiilor de control adecvate, concepute pentru asigurarea 

atingerii obiectivelor specifice tuturor compartimentelor Liceului Teoretic 

“Miron Costin” Paşcani, jud. Iaşi 

OS.2. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale 

OG.2.1. Evaluarea instituţională periodică internă cu scopul identificării gradului de 

conformitate cu standardele de acreditare reglementate 

OG.2.2. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin măsuri active în domeniul 

instructiv-educativ, resurse umane, bază materială, relaţii externe 

OG.2.3. Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele evaluării instituţionale 

sistematice 

OS.3. Realizarea implementării eficiente a  Curriculum-ului Naţional şi a Curriculum-

ului la Decizia Şcolii printr-o abordare orientată spre nevoile beneficiarilor 

direcţi ai educaţiei 
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OG.3.1. Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor potenţiali ai educaţiei la 

programele de studii ale Liceului Teoretic “Miron Costin” Paşcani, jud. Iaşi 

OG.3.2. Implementarea măsurilor legislative şi organizatorice pentru corelarea 

Curriculum-ului Naţional şi a Curriculum-ului la Decizia Şcolii cu oferta 

educaţională a Liceului Teoretic “Miron Costin” Paşcani, jud. Iaşi 

OG.3.3. Monitorizarea procesului de predare – învăţare – evaluare din perspectiva 

dezvoltării competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe beneficiarii 

direcţi şi pe cerinţele lor educaţionale 

OG.3.4. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor prin aplicarea sistemului de 

evaluarea naţională periodică 

OG.3.5. Promovarea serviciilor educaţionale adaptate la copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale 

OG.3.6. Susţinerea performanţelor elevilor cu aptitudini înalte prin organizarea şi 

participarea la olimpiade, concursuri, competiţii 

OG.3.7. Susţinerea activităţilor extracurriculare din perspectiva educaţiei 

nonformale şi informale 

OG.3.8. Prevenirea abandonului şcolar prin măsuri active de identificare a nevoilor 

beneficiarilor direcţi şi de optimizare a procesului instructiv-educativ 

OG.3.9. Asigurarea unei ambianţe plăcute şi a unui climat de confort fizic şi psihic 

în şcoală 

OG.3.10.  Dezvoltarea abilităţilor de comunicare socială şi de antreprenoriat a 

elevilor şcolii.  

OS.4. Dezvoltarea continuă a resurselor umane 

OG.4.1. Evaluarea anuală a performanţelor individuale ale personalului didactic, 

didactic-auxiliar şi nedidactic utilizând indicatori de performanţă adecvaţi 

misiunii Liceului Teoretic “Miron Costin” Paşcani, jud. Iaşi 

OG.4.2. Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, 

didactic-auxiliar şi nedidactic şi crearea de oportunităţi de formare continuă 

OG.4.3. Sprijinirea personalului didactic debutant în vederea adaptării la cerinţele de 

calitate ale Liceului Teoretic “Miron Costin” Paşcani, jud. Iaşi 

OG.4.4. Susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică, didactică a specializării şi 

promovarea de parteneriate cu mediul universitar 

OS.5. Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor financiare şi materiale 

OG.5.1. Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli adecvând obiectivele strategice 

ale Liceului Teoretic “Miron Costin” Paşcani, jud. Iaşi cu cerinţele unei bune 

guvernări financiare 
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OG.5.2. Optimizarea bazei materiale în corelaţie cu cerinţele de implementare a unui 

învăţământ modern şi cu cerinţele de îmbunătăţire a calităţii  

OG.5.3. Conducerea activităţilor specifice Compartimentului Financiar-Contabilitate 

în condiţii de eficienţă şi transparenţă 

OG.5.4. Organizarea activităţilor aferente achiziţiilor publice în condiţii de legalitate, 

economicitate şi oportunitate 

OS.6. Promovarea de relaţii externe bazate pe implicarea unităţii de învăţământ în 

viaţa comunităţii 

OG.6.1. Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al 

părinţilor 

OG.6.2. Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea unor proiecte 

educaţionale complexe 

OG.6.3. Promovarea imaginii Liceului Teoretic “Miron Costin” Paşcani, jud. Iaşi în 

comunitatea locală, bazată pe principii de marketing educaţional 

OG.6.4. Promovarea de parteneriate pe plan local, regional şi naţional 

OG.6.5. Dezvoltarea unui parteneriat privilegiat cu instituţii din comunitate. 

OG.6.6. Creşterea ofertei de activităţi extraşcolare, de petrecere a timpului liber cu 

implicarea părinţilor în derularea acestor activităţi şi prin dezvoltarea unor 

parteneriate cu Consiliul reprezentativ al părinţilor.  

 

 

 

  2.2.4. Strategia de comunicare internă şi externă 

Grupuri ţintă: personalul didactic, personalul didactic auxiliar si nedidactic;  

Forme de comunicare: 

Comunicare formală: 

 comunicare verbală: întâlniri de lucru în plen, pe compartimente, comisii, consilii ş.a. 

 comunicare scrisă: informări, decizii, fişa postului, note de serviciu; 

 consultanţă: individual, pe echipe. 

 comunicare nonformală: seminalii, simpozioane, conferinţe, lansări de reviste, mese 

rotude, schimburi de experienţă ş.a. 

 

Comunicarea externă 

Grupuri ţintă privind comunicarea externă: autorităţile şi comunitatea locală, mass-

media, managerii educaţionali, factorii de decizie politică etc. 
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Diseminarea mesajului Liceului Teoretic „Miron Costin” Pascani către diferite 

grupuri ţintă se realizează prin: popularizarea ofertelor educaţionale în cadrul parteneriatelor 

cu alte instituţii interesate în educaţie, în vederea relaţionării optime cu toţi beneficiarii 

educaţiei. 

 

Medii de comunicare utilizate: mass-media, pagini web,  postere,  afişe,  broşuri, 

pliante, evenimente educaţionale cu impact în rândul populaţiei (conferinţe, simpozioane, 

consfătuiri, dezbateri, expoziţii, festivaluri cu public etc),  publicaţii ale instituţiei (foaie 

volantă, reviste de specialitate, news letter). 

Ţinte privind comunicarea: 

 eficientizarea comunicării interne şi externe; 

 „deschiderea" spre exterior (clientul/  beneficiarul să fie informat şi să 

valorifice oportunităţile de educaţie oferite);  

 extinderea şi diversificarea mediilor de comunicare; 

 valorizarea imaginii „şcolii" în comunitate. 

 

 

PLAN DE COMUNICARE 

Grup ţintă Mesaj Mediatizare 
Orizont de 

timp 
Costuri 

Clienţi / 
beneficiari 

Ofertă 
educaţională 
Informaţii 

educaţionale 
 

Diriginti 
Media 

Publicaţii 
permanent 

Parţial asigurate de la bugetul 
de stat, acoperite prin venituri 

extrabugetare 

Instituţii 
partenere 

Programe, 
proiecte,   planuri 

de acţiune 

CCD, ONG, 
Universităţi, 

agenţi 
economici, 
CL,   mass-

media 
 

permanent 
Parţial asigurate de la bugetul 
de stat, acoperite prin venituri 

extrabugetare, plăţi din proiecte 

Instituţii 
ierarhic 

superioare 

Rapoarte, sinteze, 
proiecte 

manageriale, 
proiecte 

educaţionale 
diverse, strategii 

MECT, 
ISJ 

Consiliul 
Local 

la 
solicitarea 
acestora, 
periodic 

Parţial asigurate de la bugetul 
de stat, acoperite prin venituri 

extrabugetare 
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Str. Izvoarelor nr.11, Pascani,  jud. Iasi     

     Tel/fax: 0232/760100, http://lmc.pascani.rdsnet.ro 

           e-mail: licmironcostinpascani@yahoo.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://lmc.pascani.rdsnet.ro/
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OS.1. Dezvoltarea unui management participativ, adecvat reformelor din învăţământul preuniversitar 

Obiective generale 
Termen de 

realizare 

Stadiu de 

realizare 
Resurse necesare Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Rezultate 

aşteptate 

Organizarea şi 

funcţionarea 

organismelor de 

conducere, de execuţie şi 

de monitorizare şi control 

adecvate unui 

management educaţional 

eficace şi eficient 

 

Anual, în luna 

septembrie 

În curs de 

implementare 

Personal de 

conducere 

Consiliu 

Profesoral, 

Consiliu de 

Administraţie, 

Consiliul 

reprezentativ al 

Părinţilor, 

Director 

Număr de 

structuri 

organizate şi 

funcţionale 

Organisme de 

conducere, de 

execuţie şi de 

monitorizare şi 

control 

funcţionale 

Facilitarea participării 

tuturor categoriilor 

interesate la deciziile 

importante ale Liceului 

Teoretic “Miron Costin” 

Paşcani, jud. Iaşi 

Permanent 
În curs de 

implementare 

Personal de 

conducere, sistem 

de comunicare 

Consiliu 

Profesoral, 

Consiliu de 

Administraţie, 

Director 

Număr de 

structuri 

organizate şi 

funcţionale 

Organisme de 

conducere, de 

execuţie şi de 

monitorizare şi 

control 

funcţionale la 

care participă 

toate categoriile 

interesate 

Dezvoltarea unui sistem 

eficient de comunicare 

internă şi externă 
Permanent 

În curs de 

implementare 

Personalul şcolii, 

sistem de 

comunicare, 

proceduri de 

comunicare 

Director, şefi de 

compartimente 

Creşterea 

nivelului de 

cunoaştere şi 

utilizare a 

procedurilor de 

comunicare 

internă şi externă 

Proceduri de 

comunicare 

internă şi externă 

aplicate 

Promovarea strategiilor 

de control adecvate, 

concepute pentru 

permanent 
În curs de 

implementare 

Personalul de 

conducere şi 

Director, 

Şefii de 

Reducerea 

riscurilor de 

Obiective 

specifice 
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Obiective generale 
Termen de 

realizare 

Stadiu de 

realizare 
Resurse necesare Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Rezultate 

aşteptate 

asigurarea atingerii 

obiectivelor specifice 

tuturor compartimentelor 

Liceului Teoretic “Miron 

Costin” Paşcani, jud. Iaşi 

control, Comisia 

pentru sistemul 

de control intern/ 

managerial 

CSCIM 

compartimente, 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice, 

responsabilii 

comisiilor 

funcţionale 

neîndeplinire a 

obiectivelor 

specifice 

îndeplinite  

 

OS.2. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale 

Obiective generale 
Termen de 

realizare 

Stadiu de 

realizare 
Resurse necesare Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Rezultate 

aşteptate 

Autovaluarea 

instituţională periodică 

internă cu scopul 

identificării gradului de 

conformitate cu 

standardele de acreditare 

reglementate 

Anual, în 

perioada mai – 

septembrie 

În curs de 

implementare 

Comisie CEAC 

funcţională, 

instrumente de 

evaluare 

CEAC 

Creşterea 

relevanţei 

autoevaluării 

instituţionale 

Toate standardele 

de acreditare 

îndeplinite cu 

calificativ cel 

puţin „foarte 

bine” 

Asigurarea calităţii 

serviciilor educaţionale 

prin măsuri active în 

domeniul instructiv-

educativ, resurse umane, 

bază materială, relaţii 

externe 

Permanent 
În curs de 

implementare 

Comsiie CEAC 

funcţională, 

Personal didactic, 

didactic-auxiliar 

şi nedidactic 

CEAC, 

Întregul personal 

didactic, didactic-

auxiliar şi 

nedidactic 

Număr de măsuri 

de asigurare a 

calităţii 

Toate standardele 

de acreditare 

îndeplinite cu 

calificativ cel 

puţin „foarte 

bine” 
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Îmbunătăţirea continuă a 

calităţii, bazată pe 

rezultatele evaluării 

instituţionale sistematice 

Permanent 
În curs de 

implementare 

Comsiie CEAC 

funcţională, 

Personal didactic, 

didactic-auxiliar 

şi nedidactic 

CEAC, 

Întregul personal 

didactic, didactic-

auxiliar şi 

nedidactic 

Număr de 

propuneri de 

îmbunătăţire a 

calităţii 

Toate standardele 

de acreditare 

îndeplinite cu 

calificativ cel 

puţin „foarte 

bine” 

 

 
OS.3. Realizarea implementării eficiente a  Curriculum-ului Naţional şi a Curriculum-ului la Decizia Şcolii printr-o abordare orientată 

spre nevoile beneficiarilor direcţi ai educaţiei 

Obiective generale 
Termen de 

realizare 

Stadiu de 

realizare 

Resurse 

necesare 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Rezultate 

aşteptate 

Asigurarea accesului tuturor 

beneficiarilor potenţiali ai educaţiei 

la programele de studii ale Liceului 

Teoretic “Miron Costin” Paşcani, 

jud. Iaşi 

Permanent 
În curs de 

implementare 

Oferta 

educaţională, 

cadre didactice, 

baza materială, 

resurse 

financiare 

Director, CA 

Creşterea nr. 

beneficiarilor 

direcţi 

Înmatricularea 

tuturor 

beneficiarilor 

potenţiali  

Implementarea măsurilor legislative 

şi organizatorice pentru corelarea 

Curriculum-ului Naţional şi a 

Curriculum-ului la Decizia Şcolii cu 

oferta educaţională a Liceului 

Teoretic “Miron Costin” Paşcani, 

jud. Iaşi 

Anual, în luna 

septembrie 

În curs de 

implementare 

Curriculum 

Naţional, 

resurse umane, 

resurse 

financiare, 

resurse 

materiale, 

resurse 

informaţionale 

Director, CA, 

Comisie 

curriculum 

Diversificarea 

Curriculm-ului 

la decizia şcolii 

Curriculum 

Naţional şi CDŞ 

implementate 

Monitorizarea procesului de predare 

– învăţare – evaluare din 

perspectiva dezvoltării 

Permanent 
În curs de 

implementare 

Resurse umane, 

resurse 

materiale şi 

Director, CEAC, 

Responsabili 

Comisii 

Îmbunătăţirea 

continuă a 

procesului de 

Competenţe-

cheie 

identificate 
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Obiective generale 
Termen de 

realizare 

Stadiu de 

realizare 

Resurse 

necesare 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Rezultate 

aşteptate 

competenţelor cheie şi a centrării 

activităţilor pe beneficiarii direcţi şi 

pe cerinţele lor educaţionale 

financiare, 

resurse 

informaţionale 

metodice, 

Responsabili 

comisii 

funcţionale 

Curriculum 

predare  - 

învăţare - 

evaluare 

 

Proces de 

predare – 

învăţare – 

evaluare 

monitorizat 

Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare 

ale elevilor prin aplicarea sistemului 

de evaluarea naţională periodică 

Anual, 

conform 

graficelor 

adoptate de 

MECS 

În curs de 

implementare 

Resurse umane, 

resurse 

materiale şi 

financiare, 

resurse 

informaţionale 

Director, 

diriginţi, cadre 

didactice de 

specialitate 

Îmbunătaţirea 

rezultatelor 

şcolare cu 10% 

Aplicarea 

sistemului de 

evaluare 

naţională 

periodică 

Promovarea serviciilor educaţionale 

adaptate la copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale 
Permanent 

În curs de 

implementare 

Resurse umane 

specializate, 

resurse 

materiale şi 

financiare, 

resurse 

informaţionale 

Director, 

învăţători, 

diriginţi, 

consilier şcolar 

Diversificarea 

programelor 

educaţionale 

pentru copiii cu 

CES 

Programe 

educaţionale 

adaptate pentru 

copiii cu CES 

Susţinerea performanţelor elevilor 

cu aptitudini înalte prin organizarea 

şi participarea la olimpiade, 

concursuri, competiţii 

Permanent 
În curs de 

implementare 

Resurse umane, 

resurse 

materiale şi 

financiare, 

resurse 

informaţionale 

Director, 

Responsabili 

comisii metodice 

Nr. de 

concursuri 

organizate 

 

Nr. de olimpiade 

şi concursuri al 

care participă 

şcoala 

Creşterea cu 

10% a nr. de 

concursuri 

organizate 

 

Creşterea cu 

10% a nr. de 

olimpiade şi 

concursuri al 
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Obiective generale 
Termen de 

realizare 

Stadiu de 

realizare 

Resurse 

necesare 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Rezultate 

aşteptate 

care participă 

şcoala  

 

Premii la 

olimpiade şi 

concursuri 

Susţinerea activităţilor 

extracurriculare din perspectiva 

educaţiei nonformale şi informale 
Permanent 

În curs de 

implementare 

Resurse umane, 

resurse 

materiale şi 

financiare, 

resurse 

informaţionale 

Director, 

Responsabil 

comisie, 

învăţători, 

diriginţi 

Creşterea cu 

15% a nr. de 

activităţi 

extracurriculare 

Activităţi 

extracurriculare 

organizate 

Prevenirea abandonului şcolar prin 

măsuri active de identificare a 

nevoilor beneficiarilor direcţi şi de 

optimizare a procesului instructiv-

educativ 

Permanent 
În curs de 

implementare 

Resurse umane, 

resurse 

materiale şi 

financiare, 

resurse 

informaţionale 

Director, 

Responsabil 

comisie, 

învăţători, 

diriginţi 

Rata 

abandonului 

Scăderea cu 

20% a ratei 

abandonului 

şcolare  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 43 - 

OS.4. Dezvoltarea continuă a resurselor umane 

Obiective generale 
Termen de 

realizare 

Stadiu de 

realizare 

Resurse 

necesare 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Rezultate 

aşteptate 

Evaluarea anuală a performanţelor 

individuale ale personalului 

didactic, didactic-auxiliar şi 

nedidactic utilizând indicatori de 

performanţă adecvaţi misiunii 

Liceului Teoretic “Miron Costin” 

Paşcani, jud. Iaşi 

Anual, lunile 

septembrie şi 

ianuarie 

În curs de 

implementare 

Resurse umane, 

resurse 

materiale, 

resurse 

informaţionale 

Director, CA, 

Responsabili 

comisii 

metodice, şefi de 

compartimente 

Proiectarea 

activităţii - 

elemente de 

competenţă  

Realizarea 

activităţilor 

didactice 

curriculare  

   

Realizarea 

activităţilor 

didactice 

extracurriculare  

    

Evaluarea 

rezultatelor 

învăţării  

    

Managementul 

clasei de elevi  

    

Managementul 

carierei şi al 

dezvoltării 

personale  

  

Contribuţia la 

Creşterea cu 

10% a 

calificativelor 

acordate 

personalului 
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Obiective generale 
Termen de 

realizare 

Stadiu de 

realizare 

Resurse 

necesare 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Rezultate 

aşteptate 

dezvoltarea 

instituţională şi 

la promovarea 

imaginii unităţii 

şcolare 

Identificarea nevoilor de dezvoltare 

profesională a personalului didactic, 

didactic-auxiliar şi nedidactic şi 

crearea de oportunităţi de formare 

continuă 

 

Anual, lunile 

septembrie şi 

ianuarie 

În curs de 

implementare 

Resurse umane, 

resurse 

materiale, 

resurse 

informaţionale 

Director, CA, 

Responsabili 

comisii 

metodice, şefi de 

compartimente, 

Responsabil 

comisiei de 

formare continuă 

Nr. direcţiilor de 

dezvoltare 

profesională 

Nevoi de 

dezvoltare 

profesională 

identificate 

 

Plan anual de 

dezvoltare 

profesională 

Sprijinirea personalului didactic 

debutant în vederea adaptării la 

cerinţele de calitate ale Liceului 

Teoretic “Miron Costin” Paşcani, 

jud. Iaşi 

Permanent 
În curs de 

implementare 

Resurse umane, 

resurse 

materiale, 

resurse 

informaţionale 

Director, 

Responsabili 

comisii metodice 

Nr. activităţi de 

sprijinire 

Personal 

didactic 

debutant 

integrat 

Susţinerea activităţilor de cercetare 

ştiinţifică, didactică a specializării şi 

promovarea de parteneriate cu 

mediul universitar 

Permanent 
În curs de 

implementare 

Resurse umane, 

resurse 

materiale şi 

financiare, 

resurse 

informaţionale 

Director, 

Responsabili 

comisii metodice 

Nr. lucrări 

ştiinţifice 

publicate 

Personal 

didactic 

specializat 
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OS.5. Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor financiare şi materiale 

Obiective generale 
Termen de 

realizare 

Stadiu de 

realizare 

Resurse 

necesare 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Rezultate 

aşteptate 

Elaborarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli adecvând obiectivele 

strategice ale Liceului Teoretic 

“Miron Costin” Paşcani, jud. Iaşi cu 

cerinţele unei bune guvernări 

financiare 

Permanent 
În curs de 

implementare 

Resurse umane, 

resurse 

materiale şi 

financiare, 

resurse 

informaţionale 

Director, CA, 

Contabil şef 

Buget de 

venituri şi 

cheltuieli 

Buget de 

venituri şi 

cheltuieli 

optimizat 

Optimizarea bazei materiale în 

corelaţie cu cerinţele de 

implementare a unui învăţământ 

modern şi cu cerinţele de 

îmbunătăţire a calităţii  

Permanent 
În curs de 

implementare 

Resurse umane, 

resurse 

materiale şi 

financiare, 

resurse 

informaţionale 

Director, CA, 

Contabil şef, 

personal didactic 

Plan de achiziţii 

 

Lista de inventar 

Creşterea cu 

10% a 

patrimoniului 

şcolii 

Conducerea activităţilor specifice 

Compartimentului Financiar-

Contabilitate în condiţii de eficienţă 

şi transparenţă 

Permanent 
În curs de 

implementare 

Resurse umane, 

resurse 

materiale şi 

financiare, 

resurse 

informaţionale 

Contabil şef 
Situaţii 

financiare 

Elaborarea 

corectă şi la 

timp a situaţiilor 

financiare 

Organizarea activităţilor aferente 

achiziţiilor publice în condiţii de 

legalitate, economicitate şi 

oportunitate 

Permanent 
În curs de 

implementare 

Resurse umane, 

resurse 

materiale şi 

financiare, 

resurse 

informaţionale 

Contabil şef 

Plan de achiziţii 

 

Nr. sesiuni de 

achiziţie 

Achiziţii publice 

transparente, 

organizate în 

condiţii de 

legalitate, 

economicitate şi 

oportunitate 
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OS.6. Promovarea de relaţii externe bazate pe implicarea unităţii de învăţământ în viaţa comunităţii 

Obiective generale 
Termen de 

realizare 

Stadiu de 

realizare 

Resurse 

necesare 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Rezultate 

aşteptate 

Crearea de oportunităţi pentru 

dezvoltarea rolului de partener 

educativ al părinţilor 

 

Permanent 
În curs de 

implementare 

Resurse umane, 

resurse 

materiale şi 

financiare, 

resurse 

informaţionale 

Director, 

educatori, 

învăţători, 

diriginţi 

Nr. activităţi 

realizate pentru 

părinţi 

Creşterea 

implicării 

părinţilor în 

activitatea şcolii 

Crearea de oportunităţi pentru 

dezvoltarea şi implementarea unor 

proiecte educaţionale complexe 
Permanent 

În curs de 

implementare 

Resurse umane, 

resurse 

materiale şi 

financiare, 

resurse 

informaţionale 

Director, 

educatori, 

învăţători, 

diriginţi, 

responsabili 

comisii metodice 

Nr. proiecte 

educaţionale 

Creşterea cu 

10% a nr. 

proiecte 

educaţionale 

Promovarea imaginii Liceului 

Teoretic “Miron Costin” Paşcani, 

jud. Iaşi în comunitatea locală, 

bazată pe principii de marketing 

educaţional 

Permanent 
În curs de 

implementare 

Resurse umane, 

resurse 

materiale şi 

financiare, 

resurse 

informaţionale 

Director, 

educatori, 

învăţători, 

diriginţi, 

responsabili 

comisii metodice 

Nr. activităţi 

organizate în 

comunitatea 

locală 

 

Nr. activităţi de 

promovare a 

imaginii şcolii 

Creşterea cu 

10% a nr. 

activităţi 

organizate în 

comunitatea 

locală 

 

Creşterea cu 

10% a nr. de 

activităţi de 

promovare a 

imaginii şcolii 
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Obiective generale 
Termen de 

realizare 

Stadiu de 

realizare 

Resurse 

necesare 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

Rezultate 

aşteptate 

Promovarea de parteneriate pe plan 

local, regional şi naţional Permanent 
În curs de 

implementare 

Resurse umane, 

resurse 

materiale şi 

financiare, 

resurse 

informaţionale 

Director, 

educatori, 

învăţători, 

diriginţi, 

responsabili 

comisii metodice 

Nr. parteneriate 

Creşterea cu 

20% a nr. de 

parteneriate 

 

 
 


