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ARGUMENT: 

 
 

„Nu fiindcă lucrurile sunt dificile nu îndrăznim,  
ci pentru că nu îndrăznim sunt ele dificile” 

(Seneca) 

 

Şcoala românească la început de mileniu, ca membră a marii familii 

europene, promovează un învăţământ modern, orientat pe valori, creativitate, 

capacităţi cognitive, volitive şi acţionale,  cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de 

utilitate directă în profesie şi societate. 

 Într-o lume dinamică, rolul major al educaţiei este acela de a ajuta tinerii 

să se orienteze şi să-şi construiască propriul drum. 

Întrucât şcoala reprezintă un spaţiu public, cu funcţii multiple, cu rol 

hotărâtor în dezvoltarea individuală şi socială, un spaţiu socio-cultural, 

profesional, o instituţie legată de familie, de comunitatea locală, de societate 

ca întreg, ne propunem sprijinirea tinerilor în vederea integrării lor viitoare, 

îmbinând tradiţiile locale şi naţionale cu cele europene.  

 Conştienţi de faptul că menirea şcolii vizează astăzi aspecte mult mai 

complexe, trecând de la tradiţionala centrare pe transmiterea cunoştinţelor, ne 

propunem pregătirea tinerilor pentru o lume în schimbare, prin formarea 

capacităţilor, deprinderilor  şi competenţelor care să le permită integrarea într-

un sistem flexibil şi dinamic, prin modelarea personalităţii. 
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CONTEXT LEGISLATIV: 

 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2012 

 Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 OMEC nr. 5020/2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după finalizarea 

învăţământului obligatoriu 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei. 

 Regulamentul privind actele de studii şi documente şcolare în învăţământul preuniversitar 

aprobat prin OMECTS nr. 5565/2011; 

 OMEdC nr. 4706/2005, modificat prin OMECT nr. 1847 din 29.08.2007, pentru aprobarea 

Metodologiei privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea 

acreditării; 

 Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar; 

 Strategia Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoasterii 

 OMECT 1409/2007 cu privire la aprobarea strategiei MECT pentru reducerea fenomenului 

de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar. 

 Pactul Naţional pentru Educaţie 

 Alte ordine, notificări şi precizări în vigoare 

 Rapoarte generale privind calitatea educaţiei furnizate de LTOCT în anii şcolari 2008-2009, 

2009-2010, 2010-2011, 2011-2012  
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I. PREZENTAREA UNITĂŢII ŞCOLARE 

 
A. DATE DE IDENTIFICARE 

 

Denumirea unităţii de învăţământ: LICEUL TEORETIC „O. C. TĂSLĂUANU” 

 
 

Elemente de identitate vizuală: 
 

 

Localitate, judeţ: TOPLIŢA, HARGHITA 

Adresa: DEALULUI, NR. 9 

Cod poştal: 535700 

Telefon: 
 

Secretariat: 0266 341169 
Contabilitate: 0266342626 

Poartă: 0266343399 

Fax: 0266 341169 

E-mail: lt.octaslauanu@eduhr.ro 

taslauanu@gmail.com 

Website http://taslauanu.webs.com 
 

Niveluri de învăţământ: PRIMAR-GIMNAZIAL-LICEAL 

Cod SIRUES 521418 
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B. SCURT ISTORIC 
 

Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” este primul liceu înfiinţat în fostul raion Topliţa, în 

anul şcolar 1955-1956, continuând tradiţia Şcolii Comerciale din Topliţa (1927) devenită 

ulterior Gimnaziu Unic (1945). În perioada 1955-1957, datorită clădirii aflate în construcţie a 

funcţionat la Subcetate, sub numele de Şcoala Medie „Vasile Roaită”,  

Începând cu anul şcolar 1957-1958, liceul funcţionează în clădirea nouă ce găzduieşte 

astăzi Şcoala Generală nr. 8 „Miron Cristea” din Topliţa, până în anul 1970, an din care 

unitatea şcolară funcţionează în actuala locaţie din strada Dealului. 

Denumiri purtate în timp: 

 1950-1967: Şcoala Medie „Vasile Roaită”  

 1967-1970: Liceul Mixt  

 1970-1975: Liceul de cultură generală 

 1975-1978: Liceul Real-Umanist  

 1978-1982: Liceul de Matematică-fizică  

 1982-1990: Liceul Industrial nr. 2  

 1990-1994: Liceul „O.C.Tăslăuanu” 

 1994-2004: Grup Şcolar „O.C.Tăslăuanu” 

 2004: Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” 

Numele liceului este cel al patronului spiritual - Octavian Codru Tăslăuanu - patriot 

născut la Bilbor,  redactor al revistei „Luceafărul”, secretar al societăţii „Astra”, dar mai 

presus de toate, militant neobosit pentru „întipărirea sigiliului celei mai pătimaşe iubiri de 

neam”. 

Încă de la începutul existenţei sale - indiferent de denumirea purtată - în zonă s-a 

impus sub numele de „liceul de sus”, datorită nu doar poziţiei topografice (”pe deal”) ci şi a 

calității actului didactic performant şi a rezultatelor foarte bune ale elevilor. 

Tradiţia școlii este de liceu teoretic, găzduind încă de la început specializarea 

matematică-fizică, ai cărei elevi au obţinut rezultate remarcabile la concursuri şi olimpiade 

şcolare. Numeroşi absolvenţi ai liceului au urmat cursurile facultăţilor din ţară, devenind 

specialişti în domenii precum: medicina (peste 200) politehnică (peste 500) economişti (300) 

jurişti (200) profesori (100). 

De-a lungul timpului au funcţionat clase de nivel liceal, de filieră teoretică (real şi 

uman) clase de nivel gimnazial,  iar în perioada comunistă profilul industrial şi profesional.  

Începând cu anul 1997, ca urmare a reorganizării învăţământului românesc, 

renunţând la clasele liceale de filieră tehnologică şi învăţământ profesional, s-a optat pentru 

continuarea tradiţiei şi redobândirea statutului de liceu teoretic.  

În aceeaşi manieră a continuării tradiţiei, pentru valorificarea optimă a resurselor 

umane şi materiale existente, începând cu anul şcolar 1999-2000, s-a reorganizat 

învăţământul de nivel gimnazial, iar începând cu anul şcolar 2006-2007 şcoala noastră 

găzduieşte - după mulţi ani de întrerupere - ciclul primar. 

Spiritul competițional s-a manifestat dintotdeauna, personalul didactic fiind 

preocupat de perfecționare și formare continuă,  centrat pe obținerea performanței. 
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Dragostea pentru profesia didactică şi dorinţa de a contribui la creşterea prestigiului 

şcolii au determinat ca numeroşi absolvenți să revină în calitate de profesori ai liceului în 

care s-au format. Astăzi, colectivul didactic numără 17 absolvenţi deveniţi profesori, iar 4 

dintre membrii  personalului didactic auxiliar sunt de asemenea foşti elevi ai liceului. 

 
Directori ai liceului: 

- Dobreanu Dumitru 

- Budan Virgiliu 

- Conțiu Alexandru 

- Truța Mihai 

- Antal Doina Irina 

- Petruț Ioan 

- Poplauschi Francisc (2000-2001) 

- Șerban Dionisie Pompei (2001-2008) 

- Petruț Camelia-Mirela (2008 - prezent) 

 

C. ECHIPA DE PROIECT  

Proiectul de dezvoltare instituţională bazat pe consultare şi negociere, este expresia 
unei analize, gândiri şi decizii colective, însumând munca unei echipe aflate în căutarea 
soluţiilor de perfecţionare şi dezvoltare a organizaţiei şcolare. 

La elaborarea prezentului PDI, au contribuit: directorul adjunct, coordonatorul 
proiecte-programe educative școlare și extrașcolare, responsabilii de comisii metodice, 
coordonatorul CEAC, responsabilii comisiilor de lucru, reprezentanți ai elevilor, reprezentanți 
ai părinților și ai comunității locale.  

Analiza complexă, interpretarea și elaborarea strategiei aparțin directorului 
organizației școlare. 
 

D. CICLUL DE VIAŢĂ AL PROIECTULUI: 

 termen lung: 5 ani (2012-2017) 

 

E. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI 
Monitorizarea: realizată pe programe, urmărind modificările în implementarea activităţilor, 
respectiv necesitatea ajustării planului de lucru.  
Semestrial, vor fi întocmite rapoarte de monitorizare, avându-se in vedere: 

 revizuirea cerinţelor de raportare evidenţiate in fiecare proiect 
 determinarea indicatorilor ce reflectă cel mai bine progresul acţiunilor 
 organizarea datelor şi completarea acestora. 

Evaluarea stabileşte raportul între ceea ce s-a propus şi ceea ce s-a realizat, pentru 
constatarea “valorii adăugate”, prin includerea indicatorilor ce măsoară progresul pentru 
fiecare din obiectivele propuse, setul de date care trebuie comparate, metodele folosite 
pentru completarea datelor. Se vor realiza atât evaluări cantitative, ce vor evidenţia impactul 
activităţilor (descriind, enumerând, calculând şi măsurând atingerea obiectivelor) cât şi 
evaluări calitative, orientate spre proces, măsurând atitudini şi cauze ale evenimentelor.  

Se va avea în vedere o nouă analiză SWOT estimând periodic şi final impactul proiectului.  
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Instrumente de evaluare: 

 Rapoartele de analiză ale activităţii semestriale şi anuale-echipa managerială 

 Raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei - CEAC 

 Rapoarte Responsabili Comisii Metodice, Comisii de lucru, şefi compartimente 
funcţionale 

 Rapoarte intermediare/finale echipe de proiect 

 Fişe de observare/evaluare a lecţiei 

 Fisa postului pentru toate categoriile de personal 

 Măsurile specifice din Regulamentul Intern 

 Evaluarea personalului, pe baza indicatorilor de performanţă 

 Grile şi programe de sintetizare şi procesare a datelor  

 Chestionare şi portofolii de evaluare 

 Portofoliile cadrelor didactice, elevilor 

 Articole din presă 
 
Indicatori de evaluare: 

 nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi  

 modul de încurajare a dezvoltării personale a elevilor  

 procent de promovabilitate la examenele naţionale  

 ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune  

 orientarea academică a absolvenţilor  

 calitatea activităţii personalului didactic  

 calitatea / adecvarea curriculum-ului, calitatea activităţilor extracurriculare  

 calitatea managementului şcolar şi eficienţa utilizării resurselor  

 relaţiile şcolii cu părinţii / comunitatea locală  

 respectarea legislaţiei şi regulamentelor în vigoare  

 atitudinea elevilor/părinţilor/comunităţii locale faţă de educaţia furnizată de şcoală  
 

F. PROIECTARE STRATEGICĂ: 

 Analiza de nevoi 

 Viziune  

 Misiunea şcolii  

 Analiza diagnostică (SWOT, PESTE)  

 Scop fundamental  

 Ţinte strategice (set de intenţii)  

 Opţiuni strategice (priorităţi  

A. Dezvoltare curriculară  

B. Dezvoltare resurse umane  

C. Dezvoltarea bazei materiale  

D. Dezvoltare relaţii comunitare / parteneriate şcolare  

 

 Domeniul de realizare a obiectivelor propuse  

a. planificare tactică (termen lung)  

b. planificare operaţională (termen mediu şi scurt)  
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 ANALIZA DE NEVOI 

1) INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV 

Populaţia şcolară: 

Număr elevi: 

 

NIVEL ÎNCEPUT/ 

SFÎRȘIT 

2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 

elevi cls elevi cls elevi cls elevi cls elevi cls 

PRIMAR 01.09 99 5 101 4 93 4 74 3 46 2 

31.08 99 101 93 72 46 

GIMNAZIU 01.09 115 4 107 4 115 4 112 4 112 4 

31.08 113 106 113 111 112 

LICEU 01.09 413 15 407 15 439 15 449 16 491 18 

31.08 417 405 422 442 480 

TOTAL 01.09 627 24 615 23 647 23 635 23 649 24 

31.08 619 612 627 625 638 

 

Rezultate la învățătură: 

Rata de promovabilitate:  

% PROMOVABILITATE 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 

PRIMAR 100% 100% 100% 100% 100% 

GIMNAZIU 100% 100% 100% 100% 100% 

LICEU 99,26% 98,50% 98,60% 98,10% 100% 

 

Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune: 

GIMNAZIU 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 

7-7,99 4,4% 0% 2,5% 0% 3,57% 

8-8,99 22,1% 19% 24% 38,7% 49,10% 

9-9,99 6,5% 74,5% 65,5% 55% 41,96%  

10 1,8% 71,7% 8% 6,3% 5,35% 

ULTIMII 4 ani / REFERINȚĂ 2007-2008 
- cca 75% medii 9-10 (73,5% 2011-2012, 81% 2010-2011 și 73,5% 2009-2010; 61,3%  2008-2009) 
- pondere covârșitoare medii generale peste 8.00 
- 100% medii peste 7.00 

   

LICEU  2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 

6-6,99 2,5% 3,25% 3% 0% 3,54% 

7-7,99 20,8% 13% 14,5% 0,22% 58,12% 

8-8,99 37,6% 31% 41% 57,1% 

9-9,99 38,6% 51,5% 41% 41,83% 38,33% 

10 0,50% 1,25% 0,5% 0,23% 

ULTIMII 4 ani / REFERINȚĂ 2007-2008 
- peste 40% medii 9-10 (40,1% 2011-2012; 52,75% 2010-2011; 41,5% 2009-2010,; %, 42 % 2011-

2012 față de 38,33% în 2007-2008) 
- pondere imensă medii generale peste 8.00 
- 100% medii peste 6.00 

 



Liceul Teoretic „O.C. Tăslăuanu” Toplița - Proiect  de dezvoltare instituțională 2012-2017 

Director Camelia-Mirela PETRUȚ  M.P. 9 

Promovabilitatea la examene: 

EXAMEN 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 

EVALUARE NAȚIONALĂ 

TEZE SUBIECT UNIC 
96,55% 

EN 

100% 

EN 

100% 

EN 

100% 

TSU 

100% 

TSU 

ADMITERE LICEU 100% 100% 100% 100% 100% 

BACALAUREAT 86,40% 92,5% 100% 100% 100% 

 

Frecvenţa abaterilor prin note scăzute la purtare: 

AN 
ȘCOLAR 

Note la purtare scăzute Sancţiuni 
disciplinare 

Concluzii  

G L 

2007-
2008 

3 113 81  
Neconcordanţă nr. imens note scăzute la purtare/ nr. 
sancţiuni aplicate 

  

2008-
2009 

2 98 66 

1,8% 22% 

2009-
2010 

5 64 34 Nr. sancţiunilor nu justifică notele scăzute la purtare, 
deşi acestea au scăzut 4,6% 15% 

2010-
2011 

0 30 56 Există încă situaţii de abateri disciplinare / absenţe 
nesancţionate regulamentar de către diriginţi. 
Reducerea la ½  a notelor scăzute la purtare. 

- 7,4% 

2011 
2012 

0 39 112 Creşterea nr. sancţiunilor corelată cu scăderea nr. 
absenţe nemotivate/elev! După 4 ani, diriginţii aplică RI - 9,53%  

 

Personal didactic: 

- 35 cadre didactice, dintre care 30 titulare (86%); 
- 33 cadre didactice calificate (94%) 
- 19 titulari cu grad didactic I (54%) 
- 15 cadre didactice cu performanțe în activitatea didactică/științifică (43%) 

 

Resurse materiale: 

Numărul spațiilor școlare 28,  dintre care:  

 săli de clasă: 18 

 cabinete: 4 

 laboratoare: 3 

 bibliotecă: 1 

 sală/teren sport: 2/1 

Alte spații: 

 cantină și internat școlar: 1 

 nr. spaţiilor sanitare:  12 

 atelier reparații 

 construcție nouă nefinalizată (cantină + 

club elevi) 

 

Material didactic: şcoala este dotată corespunzător cu material didactic modern 

 Liceul dispune de resurse extrabugetare 
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2) INFORMAŢII DE TIP CALITATIV 

Calitatea personalului didactic:  

- 33 cadre didactice calificate (94%) 

- 15 cadre didactice cu performanțe în activitatea didactică/științifică (43%): 

o 8 absolvenți program masterat 
o 2 doctoranzi 
o 8 mentori 

o 5 formatori 
o 13 metodiști ai ISJ HR 
o 1 expert Corp Control Ministru 

- Număr foarte mare de participări la programele de formare: proiecte POSDRU și 

programe derulate prin Casa Corpului didactic 

 
Personal didactic: 

An şcolar 
 
Nr. participări 

2011-
2012 

2010-
2011 

2009-
2010 

2008-
2009 

2007-
2008 

2006-
2007 

36 52 37 39 27 30 

Nr. programe 11 19 9 9 7 4 

Nr. ore 4197 2500 1355 1992 1550 930 

 
Personal didactic auxiliar şi nedidactic: 

An şcolar  2011-
2012 

2010-
2011 

2009-
2010 

2008-
2009 

2007-
2008 

2006-
2007 

Nr. participări 5 4 10 5 3 4 

Nr. programe 3 3 7 1 1 1 

Nr. ore 136 108 270 50 30 160 

 

- Relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare 

 

 Calitatea managementului şcolar:  

Directorul şcolii este absolvent al programului de master Management educațional, 

metodist al ISJHR pe Management, membru în Corpul experților în Management educațional 

și expert în Corpul de Control al Ministrului. 

Calitatea managementului școlar a fost recunoscută  cu ocazia numeroaselor inspecții 

și controale, respectiv în cadrul evaluării externe ARACIP (2011) inspecției RODIS (2010). 

Împreună cu o echipă de cadre didactice abilitate prin cursuri de formare, a iniţiat şi 

dezvoltat activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte şcoli, instituții, organizații, fundații, cu 

comunitatea locală.  

Documente manageriale foarte bine întocmite, în urma analizei profunde şi reale a 

mediului intern şi extern al şcolii, iar analiza rezultatelor se bazează pe monitorizarea atentă 

a tuturor activităților. 
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3. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

Valorile dominante sunt: profesionalism, respect pentru profesia didactică, respect 

reciproc, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, inițiativă. Se întâlnesc şi 

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

conservatorism, automulţumire. 

Echipa managerială a coordonat activitatea grupului de lucru pentru elaborarea 

Regulamentul Intern,  care cuprinde norme privind activitatea elevilor şi a personalului.  

Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism, 

profesionalism, este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele 

didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

Echipa managerială promovează comunicarea deschisă, manifestă înţelegere şi 

toleranţă, este receptivă la sugestii, face aprecieri sincere la adresa acestora, le respectă 

competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. 

 

 

 VIZIUNE 
 
Din perspectiva dezvoltării durabile şi globalizării, pentru a crea premisele asigurării 

calităţii în educaţie şi a utilizării eficiente a resurselor, actul educaţional se constituie într-un 

demers dinamic ce presupune implicare, responsabilizare, gândire strategică.  

Şcoala, instituţie supusă descentralizării, devine principalul factor de decizie, asigurând 

participarea şi consultarea tuturor actorilor sociali interesaţi. 

 

 MISIUNEA LICEULUI TEORETIC „O.C.TĂSLĂUANU” 
 
Ne propunem furnizarea serviciilor educaţionale de calitate, pentru a forma elevi:  

- bine pregătiţi teoretic 

- demni şi toleranţi 

- originali şi creativi 

- deschişi spre valorile umaniste şi ştiinţifice 

- angrenaţi în realitate 

- orientaţi profesional 

- integraţi social 

 „Şcoala noastră promovează identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor 

elevului şi realizează educaţia pentru colaborare şi lucru în echipă; oferim 

şansa fiecărui elev să-şi construiască viitorul şi să se adapteze unei societăţi 

dinamice.” 
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 DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE  
 

În scopul realizării diagnozei exacte a organizaţiei şcolare, am apelat la două metode 

(tehnici):  SWOT și PESTE, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele 

paliere:  

- oferta curriculară 

- resursele umane 

- resursele materiale şi financiare 

- relaţiile cu comunitatea 

 
ANALIZA SWOT 

S-a încercat stabilirea cât mai exactă a punctelor tari şi a celor slabe consecinţă a  

modului de organizare şi funcţionare a „mediului intern”, asupra cărora organizaţia şcolară 

poate interveni, respectiv stabilirea  oportunităţilor şi ameninţărilor care se referă la „mediul 

extern” şi care, de regulă, scapă posibilităţilor de intervenţie, respectiv factorii externi care 

favorizează sau, dimpotrivă, împiedică realizarea obiectivelor propuse.  

În cele ce urmează, prezentăm succint analiza SWOT, ca nivel global de diagnoză. 

Menționam ca aceasta analiză a fost realizată diagnosticând toate domeniile funcţionale, 

pentru a stabili opțiuni strategice ale şcolii: dezvoltare curriculară, dezvoltare resurse 

umane, dezvoltare materială, dezvoltare instituţională şi parteneriat, urmând a fi detaliate la 

fiecare domeniu funcţional abordat 

Sursele de informare utilizate pentru diagnostic si analiza de nevoi:   

 Documentele scrise, datele statistice din şcoală şi din comunitate: 

 cataloage şcolare; 

 situaţii statistice completate de diriginţi şi prelucrate de secretariat; 

 documente financiar contabile;  

 presa locală (Adevărul Harghitei) 

 presa centrală (Tribuna Învăţământului) 

 Portofolii: profesori; elevi;  

 Dosare/ documente: comisii de specialitate; comisii metodice; 

 Informaţii culese din site-urile instituţiilor publice: 

 Primăria Topliţa şi Consiliul Local Topliţa: http://www.primaria-toplita.ro 

 Prefectura Harghita http://www.prefecturahr.ro 

 Consiliul Judeţean Harghita http://www.cchr.ro 

 Inspectoratul de Poliţie Harghita http://www.politiaromana.ro/harghita.htm 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita http://isjhr.eduhr.ro 

 Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului http://edu.ro 

 Interviuri de grup/individuale: reprezentanţii părinţilor, agenţilor economici; 

 Chestionare: echipa managerială, personal (didactic, didactic-auxiliar, nedidactic) 

elevi, părinţi, reprezentanţii comunităţii locale. 

 
 
 

http://www.primaria-toplita.ro/
http://www.prefecturahr.ro/
http://www.cchr.ro/
http://www.politiaromana.ro/harghita.htm
http://isjhr.eduhr.ro/
http://edu.ro/
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Diagnoza globală LTOCT 2008-2012 
Puncte tari Puncte slabe 

 recunoașterea şcolii, ca instituţie de prestigiu 

în judeţ 

 climat de siguranţă fizică şi psihică 

 personal didactic calificat, foarte bine pregătit 

profesional şi metodic 

 număr foarte mare de participanţi la cursurile 

de formare continuă 

 oferta curriculară atractivă şi adecvată nevoilor 

elevilor 

 rezultate deosebite la învăţătură 

 rezultatele la examenele naţionale 

 plan de şcolarizare realizat 100%  

 orientare şcolară/academică absolvenţi 

 activităţi extracurriculare de amploare, ţinută 

 diversificarea parteneriatelor şcolare 

 site-ul LT O.C.Tăslăuanu  

 uniformă pentru toate nivelele de învăţământ 

 experienţă în organizarea unor manifestări de 

nivel local/judeţean 

 găzduirea programelor de formare continuă 

 promovarea culturii organizaţionale bazată pe 

profesionalism, comunicare, toleranţă, 

performanţă, respect reciproc, competitivitate, 

corectitudine 

 baza materială inadecvată nevoilor de 

dezvoltare a şcolii 

 închiderea internatului (clădire veche, 

nereabilitată, număr redus de elevi interni, 

cheltuieli materiale foarte mari cu energia 

termică) 

 reducerea numărului de posturi  

 reticența unor cadre didactice faţă de 

utilizarea metodelor şi mijloacelor didactice 

moderne, respectiv adecvarea formelor de 

evaluare  

 număr modest de aplicaţii pentru proiectele 

europene 

 

Oportunități  Ameninţări  

 dezvoltare instituţională şi adaptarea la nevoile 

comunităţii: centru ECDL / ECL 

 venituri suplimentare (formatori) 

 aplicaţii pentru formări individuale, mobilităţi, 

parteneriate Comenius; 

 promovarea imaginii şcolii la nivel local, 

naţional, internaţional  

 parteneriat cu Asociaţia Părinţilor 

 colaborare eficientă şi sprijin din partea 

autorităţilor şi comunităţii locale; 

 diversificarea parteneriatului educaţional 

intern şi internațional  

 vizibilitate maximă / școală magnet: atragerea 

unui număr foarte mare de elevi 

 starea deficitară a internatului, cantinei 

şcolare, bazei sportive, datorate întreruperii 

lucrărilor la proiectul de investiţii Campus 

 resurse financiare insuficiente pentru 

realizarea proiectelor  

 reducerea entuziasmului şi interesului 

pentru profesia didactică instrumente 

insuficiente de motivare  

 scăderea populaţiei şcolare 

 risc social, ca urmare a plecării părinţilor la 

muncă în străinătate 

 creşterea efectivelor de elevi / clase 

îngreunează aplicarea metodelor interactive, 

lucrul pe grupe; 
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 ANALIZA PESTE  
(Context politic, economic, social, tehnologic, ecologic)  

 Politicul  

Politica educaţională la nivel naţional: 

Din punctul de vedere al politicilor educaţionale, noua lege a educaţiei şi legislaţia 

subsecventă acesteia, conturează abordarea unitară a procesului educativ, iar plasarea 

învăţământului ca prioritate naţională, subliniază poziţia importantă pe care este aşezată şcoala. 

Contextul politic intern si internaţional din domeniul educaţiei, sunt favorabile dezvoltării 

şcolii (tehnologii informaţionale si de comunicaţie, limbi moderne, parteneriate interne si externe, 

educaţie permanentă). 

În perioada 2006-2008, susţinerea financiară apropiată de realitate, a permis noi perspective 

de dezvoltare. Dotarea şcolii până la 1 septembrie 2006 era cotată ca fiind sub medie. În intervalul 1 

septembrie - 31 decembrie 2006, prin repartizarea unor fonduri guvernamentale în valoare de circa 

350000 lei, s-a reuşit pe lângă dotarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, cabinetului de 

consiliere psiho-pedagogică, dotarea cu materiale sportive şi cu fond de carte pentru biblioteca şcolii, 

reabilitarea sistemului de coloane a centralei termice, precum şi înlocuirea ferestrelor din şcoală, în 

proporţie de 70%. În perioada 2008-2009, prin lucrările de investiţii la proiectul Campus, s-au alocat 

de la Guvernul României 2 milioane lei, lucrările nefiind însă finalizate;  pentru continuarea lucrărilor 

şi a dotărilor, mai sunt necesare 5,7 milioane lei. 

Descentralizarea are ca scop declarat realizarea unui grad mai mare de autonomie a şcolii 

inclusiv prin implicarea/participarea nemijlocită a părinţilor şi autorităţilor locale în viaţa şcolii. În 

acest context, se impun eforturi susţinute pentru formarea unei culturi a comunităţii.  

Politica educaţională la nivel judeţean:  

Planul de Acţiuni al Prefecturii Harghita, stabileşte ca obiectiv IMPLEMENTAREA POLITICILOR 

ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI, vizând ca măsuri/acţiuni specifice: acces egal şi sporit la educaţie; 

descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ; reconstrucţia învăţământului din mediul rural; 

asigurarea unor dotări corespunzătoare în unităţile de învăţământ, dezvoltarea instituţională a 

educaţiei permanente, optimizarea fluxului informaţional, reabilitarea unităţilor şcolare harghitene; 

asigurarea calităţii în educaţie şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere.  

Politica educaţională la nivel local:  

Printr-o serie de hotărâri ale Consiliului Local Topliţa, s-au aprobat rectificările bugetare 

necesare, s-au aprobat fonduri pentru amenajarea unui spaţiu de joacă în curtea şcolii. 

Primăria şi Consiliul Local Topliţa premiază anual elevii participanţi la faza naţională a 

olimpiadelor şcolare, cu ocazia Zilei Naţionale. 

 

 Economicul (resursele existente la nivel regional şi local): 

 Conform PLAI Harghita, 2009-2013, criza economică care se manifestă în prezent în România 

afectează toate sectoarele economice, în mod deosebit industria, iar produsul intern brut/ locuitor 

este cel mai mic din regiune.  

 Totodată, rata şomajului din judeţul  Harghita se menţine mai ridicată decât la nivel naţional 

(8,5% faţă de 6,4%); 

 Pentru zona Topliţa, principalele domenii ale activităţile industriale sunt industria textilă (de 

tricotaje) şi de încălţăminte, iar industrializarea şi prelucrarea lemnului au suferit o reducere 

semnificativă. 

În Topliţa, ca şi în foarte multe localităţi şi zone ale ţării, capacitatea de investiţii pentru 

învăţământ a bugetelor locale este insuficientă. 
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 Socialul  

Educaţia este văzută ca un mijloc de promovare socială, în acest sens pledează preferinţa 

pentru şcoala noastră a celor mai bine pregătiţi elevi din zonă. 

Nu există fenomene îngrijorătoare în ceea ce priveşte delicvenţa juvenilă la nivelul localităţii, cu atât 

mai puţin la nivel şcolii. 

 

 Tehnologicul   

Din punct de vedere tehnologic se constata pe plan mondial si naţional o creştere a rolului 

tehnologiilor informatice si de comunicare, in toate domeniile. Pe de alta parte viteza schimbării 

contextelor tehnologice cere si din partea şcolii trecerea de la ideea instruirii si educaţiei pentru o 

anumita profesiune la o formă complexă de instruire dinamică bazată pe ideea învăţării continue 

(perfecţionare continuă, forme de educaţie pentru adulţi, învăţământ la distantă, forme de educaţie 

modulara). 

În municipiul Topliţa, există televiziune prin cablu (UPC Astral, DigiTV, DolceTV), post local şi 

regional radio. Un număr foarte mare de locuitori sunt utilizatori ai serviciilor de internet furnizate de 

trei distribuitori de servicii INTERNET (Astral, KabelNet, ClickNet). De asemenea există reţea 

telefonică (Romtelecom, Astral) şi acces la reţele de telefonie mobilă (Vodafone, Orange, Zapp, 

Cosmote). 

Şcoala dispune de un număr total de: 

-  83 calculatoare, dintre care 70 sunt conectate la INTERNET 

-  8 laptopuri 

- 7 videoproiectoare 

- 4 mese multitouch (proiect câștigat 2011) 

 

 Ecologicul  

 Activitatea şcolii nu afectează mediul prin gunoiul şi deşeurile produse în urma activităţii de 

mică producţie.  

Pe baza contractului încheiat cu firma SC FEROCOLECT din Reghin, realizăm colectarea selectivă a 

deşeurilor, pe categorii (hârtie+carton, plastic, metal+sticlă). 

Deşeurile menajere, rezultate în urma activităţii cantinei, resturile rezultate în urma consumării 

produselor alimentare de către personal şi elevi, sunt colectate în 3 containere speciale, plasate în 

curtea şcolii şi ridicate cu regularitate de administraţia locală. 

Derulăm parteneriat anual cu primăria Topliţa, prin proiectul educativ „Arată că îţi pasă!” în care sunt 

antrenaţi elevii şi profesorii liceului în acţiuni ecocivice. 

De asemenea, participăm anual la campania naţională Let s do it Romania, de igienizare 

 

 Culturalul: 

 Promovăm un parteneriat activ cu Centrul Cultural și Casa de Cultură Topliţa, manifestările 

cultural artistice de mare anvergură organizate de liceu fiind găzduite pe scena acestei instituţii (Balul 

Bobocilor, Balul Majoratului, Festivalul Colindelor „Florile dalbe”, Festivalul de teatru şcolar). 

Totodată, elevii şi profesorii liceului participă în număr foarte mare la spectacolele şi piesele de 

teatru prezentate pe scena Casei de cultură. 

Parteneriat activ cu centrul Cultural Topliţa: număr foarte mare de elevi urmând cursurile, cercurile 

propuse prin Şcoala Populară de artă, etc., parteneriat educativ Proiectul „Jucării populare”. 

Parteneriat susţinut cu Biblioteca Municipală Topliţa: Proiectul „Ai carte, ai parte!”. 
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Analiza PEST(E), permite orientarea strategiei de dezvoltare a liceului nostru. Concluziile 

desprinse în urma realizării acestei analize, ar putea fi conturate astfel:  

 compatibilitatea între proiectul de dezvoltare a şcolii şi strategia naţională de 

dezvoltare a învăţământului; 

 compatibilitatea între proiect şi planurile de dezvoltare a şcolii cu strategia de 

dezvoltare regională; 

 oportunitate în promovarea imaginii şcolii, popularizarea şi diversificarea ofertei 

educaţionale, prin canalele informaţionale existente (post local TV şi radio) 

INTERNET, etc.; 

 valorificarea parteneriatelor cu instituţiile de cultură şi oportunitatea de integrare 

socio-culturală a elevilor. 

 

 SCOP FUNDAMENTAL: 

Asigurarea calităţii în educaţie, promovarea imaginii şcolii în contextul 

climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională. 

 

 SCOPURI / ȚINTE STRATEGICE 

 I. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea 

promovării unui act educaţional modern, stabil, de calitate 

 

 II. Transformarea şcolii într-o organizaţie care învaţă, cu accent pe 

dezvoltarea competenţelor-cheie 

 
 

 III. Diversificarea ofertei educaţionale prin promovarea activităţilor 

curriculare şi extracurriculare menite să dezvolte respectul pentru valorile 

culturale, naţionale şi europene, încurajarea spiritului civic, antreprenorial şi a 

concurenţei loiale 

 

 IV. Dezvoltarea culturii organizaţionale în scopul încurajării spiritului de 

iniţiativă, cooperare şi colaborare intra- şi interinstituţională 

 
 V. Dezvoltarea marketingului educaţional prin diversificarea acţiunilor 

pentru promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii 
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 OPȚIUNI STRATEGICE/PRIORITĂȚI: 

A. Dezvoltare curriculară 
ANALIZA SWOT 2008-2012 

PUNCTE TARI / REALIZĂRI 2008-2012 PUNCTE SLABE 2008-2012 

 plan de şcolarizare realizat 100% 

 promovabilitate foarte bună la sfârşit de an 

şcolar: 100% primar-gimnaziu; peste 98% liceu 

 promovabilitate foarte bună la examenele de 

final de ciclu: BAC 100%  2008-2010; 92,5% 

2011,  86,4% 2012; Admitere liceu 100%, EN: 

100% 

 faza judeţeană a olimpiadelor: numeroase 

participări și rezultate foarte bune: 38 locuri I, 

52 locuri II, 31 locuri III, 82 menţiuni  

 faza naţională a olimpiadelor: 35 participări / 5 

menţiuni / 1 premiu special; 

 rezultate de excepţie la ONSS: 

 rezultate foarte bune la concursurile şcolare 

 oferta curriculară adaptată nevoilor 

educaţionale ale elevilor  

 30 programe CDS elaborate de cadrele didactice 

ale liceului 

 centru de evaluare competenţe ECDL, ECL 

(2011) 

 peste 80% din absolvenţi cuprinşi în instituţii de 

învăţământ superior 

 certificat de competenţă profesională 

(programare-operare PC)/ specializarea 

matematică-informatică; 

 activitate extracurriculară atractivă 

 programe de formare, reconversie profesională, 

finalizarea studiilor 

 metodele activ-participative şi 

centrarea pe elev nu sunt pe deplin 

utilizate de către profesori 

 evaluarea nu are întotdeauna caracter 

formativ, predomină metodele de 

evaluare tradiţionale, în special 

probele scrise, nu este respectată 

ritmicitatea notării, la unele discipline 

de învăţământ notele apar spre 

sfârşitul semestrului (date în loc de 

note) 

 avalanşa de informaţii şi reglementări 

 reducerile de norme didactice 

afectează calitatea ofertei curriculare: 

număr minim de ore CDS 

 uneori în selectarea CDS predomină 

considerente legate de constituirea 

catedrelor 

 creşterea efectivelor de elevi / clase 

îngreunează aplicarea metodelor 

interactive, lucru pe grupe; 

 

OPRTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 atestat profesional operare şi programare P.C 

 deservirea beneficiarilor interni / externi: 

certificări ECDL / ECL 

 inserţie socio-culturală a elevilor prin 

parteneriatul eficient cu instituţiile de cultură 

 colaborarea cu părinţii şi comunitatea locală în 

vederea realizării analizei de nevoi a acesteia; 

 colaborarea cu alte şcoli/instituţii cu experienţă 

în domeniul curricular; 

 legislaţia, gradul ridicat de 

centralizare îngrădesc puterea 

decizională şi  autoritatea 

managerială la nivelul şcolii (plan 

de şcolarizare, planuri cadru); 

 scăderea interesului pentru 

propria formare datorat număr 

mare de ore / programe 

congestionate 
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Obiective: 

1. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă 

așteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.  

2. Cunoașterea si aplicarea documentelor de politică educaţională si a finalităţilor, pe cele 3 

niveluri de şcolarizare, urmărind modificările legislative  

3. Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, asigurarea şanselor egale 

tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor 

pentru o societate în schimbare. 

4. Promovarea activităților instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe 

demersuri educaționale inter-si transdisciplinare, diferențiate, stabilite conform nevoilor 

educaționale individuale si/sau colective ale elevilor. 

5. Reconsiderarea tehnicilor de evaluare si a metodelor de examinare a performanţelor 

școlare. 

6. Implementarea măsurilor propuse de MECTS privind evaluarea inițială, introducerea 

lecturii şi a momentului ortografic in procesul instructiv-educativ. 

7. Personalizarea  şi diversificarea ofertei educaţionale: corelare curriculum naţional / CDS 

8. Monitorizarea si evaluarea întregii activităţi, pe baza indicatorilor specifici (rata de 

participare, grad de cuprindere, rata de abandon, % reuşită). 

9. Elaborarea planurilor de măsuri referitoare la: reducerea fenomenului absenteismului, 

abandonului, pregătirilor pentru examene naţionale, pentru reducerea si combaterea 

violenţei, a folosirii substanţelor etnobotanice, a alcoolului, a fumatului in mediul şcolar,  

asigurarea securităţii elevilor în interiorul şi în preajma unităţii, etc; 

 

Planificare tactică: 

 integrarea în oferta curriculară a unor cursuri cu caracter inter şi transdisciplinar, cu 

valenţe formative deosebite, cu orientare pragmatică şi implicaţii sociale  deosebite, 

menţinerea ponderii CDS ca disciplină nouă la minim 1/3  

o primar: Cuvânt, cântec, dans,  Matematică distractivă, Prietenul meu calculatorul 

o gimnaziu: Educaţie pentru sănătate, Cultură civică, Joc sportiv 

o liceu: Monitorizarea calităţii mediului, Drepturile omului, HTML si pagini web, 

Grafică în limbaj de programare,  Jurnalişti adolescenţi, O istorie a comunismului, 

Migraţii contemporane, Învăţare pt. societatea cunoaşterii, Astronomia fascinaţie 

a adolescenţei  

 continuarea participării personalului la programele de formare continuă, în procent de 

minim 40%, vizând dezvoltarea competenţelor de: 

o comunicare organizaţională şi educaţională 

o utilizarea softurilor educaţionale / TIC  

o tehnici de instruire diferenţiată 

 încurajarea aplicării la programele de formare individuale / parteneriat multilateral 

Comenius, Erasmus  

 selecţia/pregătirea/stimularea elevilor capabili de performanţă 

 orientarea şi optimizarea învăţării prin evaluare standardizată  

 îmbunătăţirea competenţelor de lectură  

 aplicarea unor politici motivaţionale adecvate; 
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 revizuirea ofertei educative extracurriculare, prin implementarea proiectelor / 

dezvoltarea programelor educative de: 

o educaţie multiculturală / interculturală  

o prevenirea discriminării / excluziunii  

o stil de viaţă sănătos 

o educaţie pentru mediu 

o educaţie pentru cetăţenie activă 

o educaţie civică 

o educaţie antreprenorială 

 furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională prin: 

o realizarea proiectului „Bursa Profesiilor” 

o menţinerea colaborării cu Centrul Judeţean de asistenţă psiho-pedagogică, 

Universităţile din Tg. Mureş, Cluj, Sibiu, Iaşi, etc. 
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B. Dezvoltare resurse umane 
ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI / REALIZĂRI 2008-2012 PUNCTE SLABE 2008-2012 

Personal didactic: 

 94% personal didactic calificat; 86%  titulari 

(30); 

 60% cadre didactice cu gradul didactic I (21) 

 2 profesori doctoranzi (SM, LC) 

 14 metodişti ISJ (PCM, RMA, SDP, NF, BA, HC, 

AM, AA,  BM, FD, TD, SS, ML, MI); 

 6 cadre didactice cu masterat (PCM, RMA, 

IMC, HC, LC, BB) 

 3 cadre didactice programe postuniversitare/ 

reconversie  (DS, BM, AM) 

 profesor consilier/Cabinet asistenţă 

psihopedagogică 

 număr foarte mare de participări 164, la 48 

programele de formare, peste 10.047 ore 

(creştere progresivă, din 2008 în 2012); 

 creşterea nr de elevi şi profesori participanţi 

prin proiecte la atingerea ţintelor strategice; 

 proiectarea/organizarea activităţii comisiilor 

metodice, comisiilor de lucru, 

compartimentelor 

 comunicare eficientă: orală (şedinţe 

operative) electronic (e-mail, site); scrisă: 

decizii, note interne 

 100% din cadrele didactice care îndeplinesc 

condiţiile înscrise/participante la examene pt  

grade didactice 

 22 gradaţii de merit, obținute în intervalul 

2008-2012 (18 cadre didactice +  4 personal 

didactic auxiliar) 

Personal didactic auxiliar: responsabil, cu 

iniţiativă şi motivat pentru eficientizarea 

activităţii, participare la programe de formare: 

Personal nedidactic: respectă disciplina muncii, 

eficient 

Elevi: peste 80% inserţia absolvenţilor în 

învăţământul superior; 

 reducerea normării posturilor 

personal nedidactic, mărirea 

suprafeţei de curăţenie 

 2009-2010: plan de şcolarizare 

diminuat cu o clasă la învăţământul 

liceal 

 dispariţia 

instrumentelor/modalităţilor de 

motivare a personalului şi elevilor 

 indiferenţa unor cadre didactice faţă 

de misiunea şcolii; 

 asumarea răspunderii  nerealizată la 

nivelul  aşteptat  

 18 ore norma/PD 25 ani vechime, 

grad did I 

 dispariţia programului de pilotare la 

nivelul judeţelor 

 scăderea motivaţiei pentru propria 

formare la elevi 

 reducere post pedagog / 

supraveghetor noapte 

 risc social, ca urmare a plecării 

părinţilor la muncă în străinătate 

 

OPRTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 servicii educaţionale de înaltă ţinută - 

menţinerea liceului în „top”-ul local prin 

 legislaţia, gradul ridicat de 

centralizare îngrădesc puterea 
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asigurarea corespunzătoare a pregătirii 

elevilor în vederea accesului în învăţământul 

liceal (absolvenţi gimnaziu) şi universitar 

(absolvenţi liceu) şi prin obţinerea de 

performanţe la concursurile şi olimpiadele 

şcolare; 

 implicarea elevilor în structuri decizionale  şi 

pregătirea pentru cariera viitoare (CA, CEAC, 

Consiliul Şcolar al elevilor, echipe de proiect); 

decizională şi  autoritatea managerială 

la nivelul şcolii (plan de şcolarizare, 

planuri cadru, angajarea-

disponibilizarea personalului didactic); 

 capacitate redusă de  stimulare  şi 

motivare a performanţelor 

personalului şi elevilor; 

 reducerea normării posturilor la toate 

categoriile de personal datorată 

scăderii natalităţii / populaţiei de 

vârstă şcolară; 

 

Obiective: 

1. Eficientizarea activităţii manageriale din perspectiva descentralizării; 

2. Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi 

eficientizarea activității  

3. Evaluarea nevoii de formare a personalului  

4. Sprijinirea cadrelor didactice in vederea accesului la proiecte cu finanţare externă 

5. Sprijinirea participării personalului înscris la proiectele de formare judeţene / 

interregionale POSDRU  COMPAS id. 62468 / AXE id. 63038. 

6. Dezvoltarea  resurselor umane în vederea eficientizării procesului educaţional: utilizare 

laborator multitouch (proiect Transdisciplinar) 

7. Îmbunătățirea comunicării interne şi externe 

8. Îmbunătățirea activităţii comisiilor, consiliului profesoral, de administraţie, consiliului 

elevilor, etc; 

9. Abordarea într-un nou context a conlucrării/colaborării între echipa managerială - CEAC 

10. Consolidarea sistemului de control intern managerial. 

 

Planificare tactică  

(pe termen mediu):  

 Elaborarea unor strategii eficiente de:  

o recrutare  

o utilizare  

o motivare  

o disponibilizare 

  Apropierea actului decizional de beneficiari (întărirea rolului consiliului profesoral, 

consiliului clasei, consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor/Asociaţia 

părinţilor) 

 Asigurarea unei consilieri generale şi de specialitate în vederea construirii carierei 

profesionale vizând: 

o  certificarea 

o  acreditarea 

o  promovarea în carieră 
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C. Dezvoltare resurse financiare / bază materială 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Resurse materiale 

 şcoală, internat şi cantină şcolară în acelaşi 

perimetru;  

 2008 modernizarea clădirii şcolii (izolaţii, acoperiş, 

înlocuire tâmplărie, modernizare grupuri sanitare) 

 18 săli de clasă, toate cu mobilier nou;  

 3 laboratoare de specialitate: fizică/multitouch, 

chimie, biologie, cu aparatură şi materiale 

didactice moderne;  

 4 cabinete de specialitate: literatură şi limbi 

moderne; 2  informatică; 1 geografie; 

 cabinet de asistenţă şi consiliere psihopedagogică;  

 2 săli+teren de sport 

 centrală termică modernizată  

 biblioteca          

 Aparatură: 6 videoproiectoare, 4 laptopuri, 77 PC,  9 

imprimante, 2 copiatoare, 7 imprimante, 6 TV-uri + 4 

video. 4 mese multitouch, 1 tablă interactivă 

Baza materială include: 

Active necorporale 85.048,94 

Active fixe corporale: 289.389,69 

AFC în curs de execuţie / campus 2.248.581,37 

Obiecte inventar: 383.036,79 

Materiale consumabile: 11.882,91 

Programul de reparaţii curente/întreținere spaţii 

 amenajări, zugrăveli: arhivă, bibliotecă, sala IT, 

magazie, cantină (100%), şcoală (80%) sala sport 

(50%) 

 schimbare dușumele sala de sport 

 reparaţii curente 

Resurse financiare: 

Finanţare de la bugetul: local 1.205.777 (83,6%), 

republican 106.913 (7,4%),  extrabuget  129.611  

(9%) 

Resurse informaţionale: 

 introducerea programului AeL (2004) 

 conectarea la Internet (2003) 

 echipamente audio, video, IT, TIC  

 aparatură multitouch 2012 

 

Resurse materiale: 

 reducerea fondurilor alocate pentru 

cheltuielile materiale 

 

Program Reorganizarea spaţiului şcolar 

(campus) 

 nealocarea fondurilor pentru continuarea 

lucrărilor de investiţie la campus şcolar 

 degradarea construcţiei noi (cantina 

şcolară/club) 

 condiţii neadecvate în cantina şi internatul 

şcolar  

 degradarea bazei sportive 

 închiderea internatului școlar 

 

Adecvarea bazei materiale 

 dotare materială insuficientă  la unele 

discipline (istorie, matematică, socio-

umane) 

 neamenajare spaţiu de joacă pentru 

şcolarii mici în curte 

 dotare defectuoasă cantină : mobilier, 

veselă 

 preocupare insuficientă pentru 

autofinanţare din partea cadrelor 

didactice; 

 

 

Resurse financiare: 

 dispariţie salariu de merit: de la 

01.01.2010 

 nemaiacordare premiere din fondul de 2%  

2010 

 dispariţia premiilor şi distincţiilor 2010 

 reduceri salariale 15% începând 2010 

 stoparea Programului 100 euro pt. Cadre 

didactice 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Atragere de resurse financiare prin Asociaţia 

Părinţilor din LTOCT: vitrine holuri; premierea 

elevilor olimpici, mobilier și veselă cantină 

Resurse extrabugetare prin sponsorizări, donaţii, 

închirieri de spaţii, servirea mesei la cantină 

 

Stoparea programului de investiţii Campus 

şcolar, creşte riscul deteriorării construcţiei 

noi şi închiderii cantinei,internatului şcolar, 

neutilizării bazei sportive. 

Fonduri insuficiente alocate învăţământului 

raportat la cerinţele tot mai crescute ale 

societăţii. 

Capacitate redusă de  stimulare  şi motivare a 

performanţelor personalului şi elevilor; 

 

Planificare tactică: 

1. Gestionarea eficientă a  resurselor existente 

2. Continuarea demersurilor pentru reluarea lucrărilor la  proiectul de investiţii Campus 

Şcolar 

3. Dezvoltarea parteneriatului şcoală - autorităţile publice locale în vederea amenajării 

spaţiului de joacă din curtea şcolii 

4. Depunerea proiectelor de finanţare pentru dezvoltarea resurselor materiale şi umane. 

6. Continuarea parteneriatului cu CCD şi menţinerea statutului de Filială CCD, locaţie cursuri 

proiecte POSDRU COMPAS, AXE 
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D. Dezvoltare relaţii comunitare / parteneriat educaţional 
 
Obiective: 

 

1. Consolidarea colaborării cu autorităţile publice locale: Primăria şi Consiliul Local Topliţa, 

Poliţia, Jandarmeria, ISU, ONG-uri, Asociaţia Învăţătorilor, Asociaţia Părinţilor, sindicat,  în 

vederea asigurării unui mediu şcolar atractiv, sigur şi funcţional. 

2. Dezvoltarea proiectelor educaționale prin promovarea unor activităţi educative formale şi 

nonformale având ca scop dezvoltarea educaţiei interculturale, antreprenoriale, de educaţie 

pentru sănătate si ale celor care pot să ofere sprijinul necesar în promovarea desegregării 

şcolare şi egalizării şanselor. 

3. Creșterea capacităţii si abilităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor 

finanţate prin programe comunitare de dezvoltare a resurselor umane (LLL), prin 

proiecte/granturi finanţate prin fonduri structurale şi prin proiecte ale MECTS în vederea 

dezvoltării instituţionale, creării condiţiilor optime dezvoltării educaţiei permanente şi a 

diversificării ofertelor şi serviciilor educaţionale. 

4. Dezvoltarea abilitaților in privința redactării proiectelor si managementului de proiect  

5. Dinamizarea activităţii Comisiei pentru programe de cooperare internaţională  

6. Eficientizarea activităţii Comisiei pentru programe educative şcolare şi extraşcolare  

7. Promovarea imaginii LTOCT prin  marketing instituţional şi educaţional 

 

 

Planificare tactică: 
 
Obiective: 

 identificarea nevoilor de educaţie extraşcolară ale elevilor; 

 identificarea nevoilor comunităţii; 

 educarea elevilor, prin disciplinele din trunchiul comun şi prin CDS pentru parteneriat 
şi cooperare în comunitate; 

 întărirea rolului Consiliul Școlar al Elevilor în viaţa şcolii şi a comunităţii; 

 corelarea activităţilor organizate în şcoală cu calendarul activităţilor educative 
extracurriculare (www.edu.ro);  

 diversificarea ofertei de activităţi extraşcolare 

 dezvoltarea voluntariatului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.ro/
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PLANIFICARE OPERAŢIONALĂ                         ANEXE PLAN MANAGERIAL 2011-2012 

 
A. DEZVOLTARE CURRICULARĂ 

 
PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE  

 Dezvoltarea CDS pe baza analizei nevoii individuale de educaţie 

 Revizuirea ofertei extracurriculare 
 
PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SITUAŢIEI LA ÎNVĂŢĂTURĂ 

 Creşterea % promovabilitate la examene: programe de pregătire 

 Îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură: programe de pregătire 
 
PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE A INDICATORILOR / STANDARDELOR DE PERFORMANŢĂ 

 Redimensionarea rolului evaluării interne 

 Implementarea standardelor de calitate 
 
PROGRAME DE AMELIORARE  

 Reducerea absenteismului 

 Prevenirea şi reducerea violenţei: Elevul mediator-un actor nou 

 Creșterea siguranței: uniforme, acces 
 

B. DEZVOLTARE RESURSE UMANE: 
 

PROGRAMUL DE MOTIVARE AL PERSONALULUI ÎN VEDEREA SPORIRII PERFORMANŢELOR PRIN 
FORMAREA PROFESIONALĂ 

 Dezvoltarea individuală a personalului didactic prin programele de perfecţionare 

 Valorificarea competenţelor dobândite prin participarea la programele de formare 

PROGRAMUL DE MOTIVARE A ELEVILOR CAPABILI DE PERFORMANŢĂ 

 Selecţia, pregătirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare 

 Premierea elevilor 
 
PROGRAMUL DE MOTIVARE AL ELEVILOR INSUFICIENT SUSŢINUŢI DE FAMILIE 

 Programul Singur acasă 

 Programe sociale guvernamentale 
 

C. DEZVOLTARE RESURSE MATERIALE / FINANCIARE: 
 

PROGRAMUL DE REORGANIZARE A SPAŢIULUI ŞCOLAR (CAMPUS ŞCOLAR) 

PROGRAMUL DE ADECVARE A BAZEI MATERIALE LA NEVOILE DE DEZVOLTARE ALE ŞCOLII 

PROGRAMUL DE  REPARAŢII CURENTE/ÎNTREŢINERE SPAŢII 

 
D. DEZVOLTARE COMUNITARĂ: 

 
PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A RELAŢIILOR CU COMUNITATEA 

PROGRAMUL DE ÎNTĂRIRE A ROLULUI CONSILIULUI ELEVILOR ÎN VIAŢA ŞCOLII ŞI A COMUNITĂŢII 

PROGRAMUL DE  ÎNTĂRIRE A PARTENERIATULUI ŞCOALĂ-FAMILIE 

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE 

PROGRAMUL DE POPULARIZARE A IMAGINII ŞCOLII PRIN MARKETING EDUCAŢIONAL 
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