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I. PREZENTAREA ȘCOLII 

 

 

PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ A LICEULUI TEORETIC ”ION 

MIHALACHE,” TOPOLOVENI  

 
ACTE NORMATIVE 

 Programul de guvernare; 
 Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar; 
 Strategia Ministerului Educaţiei Naționale; 
 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG 75/2005; 
 Strategia Dezvoltării Învăţământului Preuniversitar; 
 Programul de dezvoltare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
 Managementul educaţional pentru instituţii de învăţământ; 

Alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării, precum şi a altor 
ministere. 

 

ARGUMENT 

 
Prezentul Plan de Dezvoltare Instituţională a LICEULUI TEORETIC ”ION 

MIHALACHE”  a fost conceput ca răspuns la necesitatea identificată de a aborda într-o 
manieră strategică coerentă activitatea managerială, atât pe termen scurt, cât şi pe termen 
lung, în funcţie de şi în directă corelaţie cu resursele existente, elemente de cultură 
organizaţională, misiunea şcolii, finalităţile educaţiei în general şi ale învăţământului 
românesc în special, în contextul european contemporan. 

Planul de Dezvoltare Instituţională are în vedere eliminarea „punctelor slabe”, a 
cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea ameninţărilor sau atenuarea efectelor 
acestora. Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea „punctelor tari” (care 
reprezintă capitalul de referinţă) şi a „oportunităţilor” oferite de cadrul legislativ sau de 
comunitate. Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul 
unităţii şcolare, corelate cu nevoile de educație şi calificare reclamate de societate. 

 

UNITATEA ŞCOLARĂ 

 

DATE DE IDENTIFICARE 

Denumire LICEUL TEORETIC ”ION MIHALACHE,” 

Adresa Str. Calea București, nr. 131, Topoloveni, Judeţul Argeș 

Telefon 0248 666 414 

Fax 0248 666 414 

E-mail/web mihalachetopoloveni@yahoo.com 
www.liceul-topoloveni.ro 

 

Tipul unităţii Liceu 

Niveluri de învăţământ Învăţământ gimnazial, liceal 

Forme de Învăţământ Zi 

Forma de proprietate Publică, de interes naţional şi local 

Limba de predare Română 

Limbi străine studiate Limba engleză şi Limba franceză 
  

mailto:mihalachetopoloveni@yahoo.com
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SCURT ISTORIC AL ŞCOLII 

 

Liceul Teoretic ” Ion Mihalache” Topoloveni a fost înființat la data de 1 

septembrie 
1958  sub  titulatura  de Școala  Medie  Mixtă  Topoloveni,  în  clădirile  școlii  

”supra-primare gospodărească de fete” înființată la 18 septembrie 1938 din inițiativa și cu 
sprijinul direct al lui Ion Mihalache care a donat terenul   pe care s-a amplasat instituția. La 
data înființării Școlii Medii Mixte Topoloveni au fost înscriși 94 de elevi. Sub denumirea de 
Școala Medie Mixtă Topoloveni a funcționat până în anul școlar 1965-1966 când s-a schimbat 
denumirea în Liceu Teoretic Topoloveni. Această denumire se menține până în septembrie 
1977, când în urma reformei învățământului toate liceele teoretice s-au transformat în licee de 
specialitate, liceul nostru numindu-se Liceul Industrial Topoloveni. Începând cu anul 1990 
Liceul Industrial Topoloveni revine la profilul teoretic, iar din octombrie 1993 la propunerea 
colectivului de cadre didactice, liceul capătă denumirea de Liceul ”Ion Mihalache” 
Topoloveni, ca o recunoaștere a meritelor ilustrului dascăl și om politic român, în dezvoltarea 
învățământului în această zonă a țării. 

Liceul este așezat într-o zonă în care satisface nevoiile de instrucție școlară a circa 
47000 de locuitori din această zonă. În cei peste 83 de ani de când funcționează ca 

unitate de învățământ, baza materială și cea didactică s-a dezvoltat în permanență asigurându-
se prin efortul colectivului de cadre didactice și a conducerilor școlii calitatea formării în 
domeniul ales de elevi. 

În anul şcolar 2020-2021, liceul funcţionează cu un număr de 27 de clase, dintre care 4 
clase de gimnaziu şi 23 de clase de liceu, cu specializările: 

    matematică-informatică 

    ştiinţele naturii 

    filologie 

    ştiinţe sociale 

 

II. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂŢII 

ŞCOLARE 

 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

 

l. RESURSE UMANE 

 

INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV 

 

POPULAŢIE ŞCOLARĂ în anul şcolar 2020-2021: 

 Număr de elevi: 781 

 Număr de clase: 25 

 

GIMNAZIU 

Clasa a V-a 1 clase a V-a/ 32 de elevi 

Clasa a VI-a 1 clase a VI-a/ 32 de elevi 

Clasa a VII-a 1 clase a VII-a/ 33 de elevi 

Clasa a VIII-a 1 clase a VIII-a/ 30 de elevi 

TOTAL 4 clase/ 127 de elevi 
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LICEU 

Formă 

de 

învăţămâ

nt 

Filieră Profil 
Specializarea Nr. clase/nr. elevi 

IX X XI XII 

 

 

 

Zi - 

Ruta directă 

 

Teoretică 

 

 

 

Uman 

Filologie 1/29 1/32 1/33 1/31 

 

Științe sociale 

 

1/30 
 

1/32 
 

3/85 
 

2/62 

 

Real 

Matematica-Informatica 2/57 2/57 2/51 2/50 

Stiinte ale naturii 1/30 1/32 1/20 1/23 

TOTAL CLASE/ELEVI: 21/654 5/62 5/58 7/55 6/56 

 

PERSONALUL ŞCOLII 

 

În anul şcolar 2020-2021 au fost normate 45,0537 posturi. 

 
Personal didactic: 51 cadre didactice. 

A.  Personal de conducere 
 

Funcţia 

Director 

Director Adjunct 

B.  Cadre didactice 
 

Cadre didactice Total 

Titulare 45 

Titulare detaşate in 
unitate/in alte unitati 

4/3 

Pensionat 1 

suplinitoare Total 4 

calificate 4 

 

C. Personal didactic auxiliar: 6 

 1 secretar; 
 1 bibliotecari; 
 2 laborantI; 
 1 administrator financiar, studii superioare 
 1 administrator financiar, studii medii 

 

D. Personal nedidactic: 10: 6 îngrijitoare, 2 paznici, 2 muncitori 
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CALITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 

Calificat: 100%: 

 

 

Distribuţia personalului didactic, în funcţie de disciplinele din trunchiul comun, in anul 
școlar 2020-2021: 

 
Disciplina 

predată 

Numărul cadrelor didactice 
în funcţie de calificare: 

Număr 
personal 
didactic 

necalificat 
În 

specialitate 

În aceeaşi arie 

curriculară 

Altă 

specialitate 

Limba română 6 - - - 

Matematică 5 - - - 

Fizică 2 - - - 

Chimie 2 - - - 

Biologie 2 - - - 

Geografie 3 - - - 

Istorie 3 - - - 

Limba engleză 4 - - - 

Limba franceză 3    

Informatică/TIC 3    

Religie 3    

Socioumane 3    

Economie 1    

Latină 1    

Educaţie 

tehnologică 

1    

Educație fizică 4    

Educație 
muzicală 

1    

Educație 
artistică/Educație 

plastică 

1    

 
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat în anul școlar 2020-2021: 

 
Număr personal didactic calificat: 47 Personal 

didactic 

Gradul I Gradul 
II 

Cu 
definitivat 

Fără 
definitivat 

Necalificat 

Total 

39 5 6 1 - 
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RELAŢIILE INTERPERSONALE sunt bazate pe colaborare, deschidere şi comunicare. 

 

CALITATEA MANAGEMENTULUI ŞCOLAR 

Prioritate a strategiilor de dezvoltare instituţională la nivelul sistemului şi a unităţii de 
învăţământ. 

Impactul activităţii directorilor asupra altor grupuri, a comunităţii locale, ONG-

uri, agenţi economici etc. 

 Strategiile şi politicile de dezvoltare instituţională sunt elaborate, astfel încât să aibă 
un impact pozitiv asupra comunităţii locale, ONG-uri, agenţi economici, etc.; 

 Creşterea calităţii actului educaţional reprezintă o prioritate prin asigurarea bazei 
materiale şi a unei atmosfere de înaltă ţinută morală şi profesională în rândul cadrelor 
didactice; 

 Asigurarea educaţiei şcolare complementare şi a educaţiei nonformale prin implicarea 
şcolii în diverse programe educaţionale naţionale şi internaţionale. 

Lucrul în echipă la nivelul managementului 

 Echipa managerială  elaborează  instrumente  de  monitorizare/evaluare  a  elevilor  şi 
a personalului, proiecte de acte normative interne. 

Colaborarea cu alţi manageri din afara şcolii 

 Unitatea şcolară, prin directori, a realizat contracte de parteneriat cu alte şcoli din  
zonă şi din județ, cu universităţi, cu organizaţii nonguvernamentale etc. 

Dezvoltarea competenţelor profesionale şi asumarea deciziilor din ce în ce mai 

complexe 

 Dezvoltarea competenţelor profesionale, dobândirea de noi competenţe şi abilităţi,  
este atât o necesitate personală, cât si una logică. 

 

STATISTICA PERSONALULUI DIDACTIC 

 

An 

şcolar 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Grad 
didactic 

Titulari Suplinit
ori 

calificaţ
i 

Pen
sio
nar 

Titulari Suplinitori 
calificaţi 

Titulari Suplini
tori 

calific
aţi 

Pensiona
r/Asociat 

Titulari Suplinitori 
calificaţi 

Pensiona
r/Asociat 

Debutanţi 1 4  - 5 - 4 - - 1  

Definitiv 2 2  5 2 2 2 1 4 4 1 

Gradul II 9 2  8 1 6 1 - 3 1  

Gradul I 32 2 1 29 2 31 - 3 39 0 2 

TOTAL 44 10 1 42 10 39 6 4 46 6 3 

55  / total norme 
46.52 

52  / total norme 
46.97 

49  / total norme 48.44 55  / total norme 46.46 
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STATISTICA POPULAŢIEI ŞCOLARE 

 

Anul şcolar 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Forma de 

învăţământ 

Nr. 
de 
clas
e 

Nr. 
de 
elevi 

Nr. 
de 

clas

e 

Nr. de 
elevi 

Nr. 
de 

clas

e 

Nr. 
de 
elev
i 

Nr. 
de 

clas

e 

Nr. 
de 
elev
i 

Nr. 
de 

clas

e 

Nr. 
de 
elev
i 

Înv. gimnazial 4 116 4 117 4 124 4 125 4 127 

Liceu - zi - ruta 
directă 

25 706 24 685 24 671 25 684 24 652 

TOTAL 29 822 28 802 28 795 29 809 28 779 

 

B. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV  

 

l. MEDIUL DE PROVENIENŢĂ A ELEVILOR: 
 Elevii provin atât din mediul urban, cât şi din mediul rural; 

 Familiile din care provin elevii, au nivel de şcolarizare mediocru, mediu şi 

superior .  

 
POLITICA DE RECRUTARE A ELEVILOR, REALIZAREA PLANULUI DE 

ŞCOLARIZARE 
Planul de şcolarizare, în general, se realizează conform planificării făcute. La toate 

nivelurile de învăţământ, populaţia şcolară este atât din Topoloveni, Vranești, Călinești-Vale, 
Priboieni, Negrești, Boțești, Dobrești, Leordeni, Glâmbocata, Bogați. 

Acest lucru se datorează atât calităţii învăţământului desfăşurat, a ofertei educaţionale 
variate, cât şi zonei geografice. 

 Frecventa abaterilor prin note scăzute la purtare - este foarte mică, 
neînregistrându- se abateri disciplinare foarte grave; 

 Rata abandonului - nu este mare, creşte la clasele de liceu, unde elevii 
renunţa la şcoală, datorită situaţiei financiare şi pleacă în străinătate; 

 Comportamentul social - Elevii care provin din familii cu nivel mediu şi mediocru 

nu asigură întotdeauna implicarea familiei în procesul de educare şi supraveghere a 

elevilor, o problemă prezentând-o şi elevii cu unul sau ambii părinţii plecaţi în 

străinătate, precum şi cei care provin din familii destrămate. 

 Disciplina - este în general bună, fără a se înregistra abateri grave. 

 Absenteism - rata absenteismului nu este mare. Cadrele didactice şi diriginţii 

monitorizează absenţele elevilor şi iau măsuri pentru diminuarea acestora, trimițând 

informări părinților. 

 Satisfacerea cerinţelor părinţilor - Solicitările părinţilor se axează în principal pe 
crearea unui climat fizic şi psihic optim desfăşurării procesului instructiv-educativ.  

 

 

 

 

 

 

 

http://nr.de/
http://nr.de/
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 Procent de promovabilitate la examene: 
 

Nr. 
crt. 

 

Tipul de examen 
2015-2016 

Numar 

elevi/promo

vabilitate% 

2016-2017 

Numar 

elevi/promo

vabilitate% 

2017-2018 

Numar 

elevi/promo

vabilitate% 

2018-2019 

Numar 

elevi/prom

ovabilitate

% 

2019-2020 

Numar 

elevi/promov

abilitate% 

1. Evaluare Naţională 29/100% 23/100% 33/100% 31/100% 30/100% 

2. 
Admitere 

computerizată 
100% 100% 100% 100% 100% 

 
5. 

Obţinerea atestatului 

pentru absolvenţii de  

la matematică- 
informatică 

100% 88% 100% 100% 100% 

6. Bacalaureat 178/143 

(80,33%) 

175/161 

(92%) 

172/151 

(87,79%) 

157/134 

(85,35%) 

159/121 

(76,10%) 

 

 Activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

 
Activităţile extraşcolare şi extracurriculare reprezintă atât completări aduse educaţiei 

oferită în cadrul activităţilor şcolare curente, cât şi modalităţi concrete de a interveni în 
organizarea şi ocuparea timpului liber al elevilor. Cele mai importante categorii de activităţi 
organizate şi desfăşurate pentru elevi în regim extracurricular şi extraşcolar sunt: 
 

     Şcoala este organizatoarea: 

Denumirea proiectului Instituții partenere 
 
Informarea, consilierea şi orientarea în carierea 

elevilor argeşeni pentru creşterea accesului la 

învăţământul superior în condiţii de echitate şi 

incluziune socială 

 
Universitatea din Piteşti, 

Liceul Teoretic ”Ion 

Mihalache” Topoloveni 

 
 
 
Informarea, consilierea elevilor privind orientarea şi 

dezvoltarea carierei 

 
Agenţia Judeţeană pentru 

ocuparea forţei de muncă 

Argeş, Liceul Teoretic ”Ion 

Mihalache” Topoloveni 
 

 
 
Protocol de parteneriat educaţional-
BIBLIOTECA IZVOR DE ÎNŢELEPCIUNE 
 
 

 
Liceul Teoretic "Ion 

Mihalache" Topoloveni, 

Biblioteca Orăşenească 

Topoloveni 

 

 
 
 
 
 
 
Între un DA şi un NU eşti TU! Efectele Nocive ale 
Alcoolului, Tutunului şi Drogurilor! 

 
Liceul Teoretic "Ion 

Mihalache" Topoloveni, ISJ 

Argeş, Şcoala Gimnazială 

"Marin Preda" Piteşti, Şcoala 

Gimnazială "Mircea Eliade" 

Piteşti 
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Citesc, deci exist 

Liceul teoretic "Ion 
Mihalache" Topoloveni 

 
 
 
Arta de a fi elev, arta de a fi profesor 

 
Liceul Teoretic "Ion 

Mihalache" Topoloveni, 

Asociaţia Româno- Japoneză 

ARGEŞ, ISJ Argeş 
 
 
 
Concurs județean de informatică aplicată 

 
Liceul Teoretic "Ion 

Mihalache" Topoloveni, I.S.J. 

Argeş 
 
 
 
 
Nouă ne pasă! 

 
Liceul Teoretic "Ion 

Mihalache" Topoloveni, Şcoala 

Gimnazială "Nicolae Bălcescu" 

Piteşti 
  

 
Matematica de drag! 

Liceul Teoretic "Ion 

Mihalache" Topoloveni 
 
 
 
 
 
Fericirea izvorăşte din sănătate 

 
Liceul Teoretic "Ion 

Mihalache" Topoloveni, 

Colegiul Naţional Zinca 

Golescu Piteşti, Colegiul "Ion 

C. Brătianu" Piteşti 
 

REZULTATE OBȚINUTE LA CONCURSURI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE ÎN 

ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 

 CONCURS INTERDISCIPLINAR FIZICĂ-GEOGRAFIE ,,ȘTEFAN 

HEPITEȘ”-ETAPA JUDEȚEANĂ, 18.01.2020 

Grigorescu L. Ioana, prof. Dumitru Sterea, prof. Angelica Nasta, Premiul III, Calificat etapa 

națională 

 

 OLIMPIADA LECTURĂ CA ABILITATE DE VIAȚĂ – etapa județeană, 

15.02.2020 

 

Nume, prenume elev Clasa Profesor Observații 

Curceanu Andreea a XII-a Vlaicu Anca Mențiune 

Iștvan Alexandra a XII-a Zuluf Mironela Mențiune 

Anton Lorena-

Andreea 

a XI-a Zuluf Mironela Mențiune 

 

 Olimpiada de limba engleză, etapa locală, 22.02.2020 

 

Nume, prenume elev Clasa Profesor Observații 

Pană Alexandru-Gabriel a VII-a Dobroiu Andreea Calificat etapa județeană 

Ivașcu Dragoș-Ștefan a VIII-a Rusen Anca Calificat etapa județeană 

Negoi Simona-Maria a VIII-a Rusen Anca Calificat etapa județeană 

Răceanu George-Bogdan a X-a Rusen Anca Calificat etapa județeană 

Sterea Ștefan-Octavian a XI-a Rusen Anca Calificat etapa județeană 
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 Olimpiada de limba franceză, etapa locală, 15.02.2020 

 

Nume, prenume elev Clasa Profesor Observații 

Blidaru Andrei-Marius a IX-a Sterea Daniela Calificat etapa județeană 

Vânocea Alex-Nicolae a IX-a Nedelcu Maria Calificat etapa județeană 

Barangă Maria-Alexandra a IX-a Nedelcu Maria Calificat etapa județeană 

 

 Olimpiada de matematică, etapa locală, 01.02.2020 

 

Nume, prenume elev Clasa Profesor Observații 

Mănoiu Mara-Maria a V-a Ceucă Doina Calificat etapa județeană 

Cumpănășoiu Denisa a VI-a Ceucă Doina Calificat etapa județeană 

Șuță Constantin a VIII-a Popa Viorel Calificat etapa județeană 

 

 Olimpiada de limba română, etapa locală, 01.02.2020 

 

Nume, prenume elev Clasa Profesor Observații 

Mănoiu Mara-Maria a V-a Vlaicu Anca Calificat etapa județeană 

Cumpănășoiu Denisa a VI-a Fugulin Silvia Calificat etapa județeană 

Popescu Luca a VI-a Fugulin Silvia Calificat etapa județeană 

Dovlecel Maria a VII-a Zuluf Elena-Mironela Calificat etapa județeană 

Petrescu Alessia a VII-a Zuluf Elena-Mironela Calificat etapa județeană 

Bărbulescu Daria a VIII-a Vlaicu Anca Calificat etapa județeană 

Olaru Bianca-Elena a VIII-a Vlaicu Anca Calificat etapa județeană 

Ciucă Teodora a IX-a Fugulin Silvia Calificat etapa județeană 

Jucălea Ioana-Alexoa a X-a Vlaicu Anca Calificat etapa județeană 

Stanca Ștefania-Cristina a X-a Vlaicu Anca Calificat etapa județeană 

 

 Olimpiada de istorie, etapa locală 

 

Nume, prenume elev Clasa Profesor Observații 

Marin Ovidiu Gabriel a X-a Scarlat Valentin Calificat etapa județeană 

Iordănescu Cristiana a XII-a Scarlat Valentin Calificat etapa județeană 

 

REZULTATELE ELEVILOR LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE  SCOLARE-

ETAPE JUDEȚENE, ANUL SCOLAR 2018-2019 

 

 Olimpiada de limba română – etapa județeană 
Stanca Ștefania, a IX-a, prof. Anca Vlaicu, Premiul I, calificat etapa națională 

Bărbulescu Daria-Maria, a VII-a, prof. Anca Vlaicu, MENȚIUNE 

Olaru Bianca, a VII-a, prof. Anca Vlaicu, MENȚIUNE 

Jucălea Ioana Alexia, a IX-a, prof. Anca Vlaicu, PREMIULIII 

Iștvan Alexandra Georgiana, a X-a, prof. MironelaZuluf, PREMIULIII 

 

 Olimpiada Lectură ca abilitate de viață, etapa județeană, 02.03. 2019 

Bundă Ruxandra, a VIII-a, prof. SilviaFugulin, MENȚIUNE 

Negoi Simona-Maria, a VII-a, prof. Anca Vlaicu, MENȚIUNE 

Bobeanu Elena-Alexandra, a X-a, prof. MironelaZuluf, MENȚIUNE 

Brichiuși Oana, a XI-a, prof. Anca Vlaicu, MENȚIUNE 
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 Olimpiada de limba franceză, etapa județeană 

Bărbulescu Daria-Maria, clasa a VII-a, prof. Maria Nedelcu, MENȚIUNE 

 

 Olimpiada de limba engleză, etapa județeană 
Ene Izabela Mihaela, Clasa a XII-a D, prof. Andreea Dobroiu, MENȚIUNE 

 

 Olimpiada de Tehnologia Informației și a comunicațiilor, etapa județeană 

Miloiu Cristi-Constantin, clasa a X-a A, prof. Laura Florea, PREMIUL III 

Gavrilă Eduard-Andrei, clasa a IX-a D, prof. Laura Florea, MENȚIUNE 

Amzărescu Adina, clasa a XI-a, prof. Eliza Popa, MENȚIUNE 

 

 Olimpiada de chimie, etapa județeană 

Sterea Ștefan-Octavian, clasa a X-a, Prof. Coord. Floarea Marin, MENȚIUNE 

 

 Olimpiada de Filosofie, etapa județeană 

Chițescu Ioana-Daniela, clasa a X-a D, prof. Gheorghe Badea, Premiul II, calificat etapa 

națională 

 

 Olimpiada de geografie, faza județeană, 09.03.2019 

Michel Emilia, clasa a XI-a D, prof. Angelica Nasta, MENȚIUNE 

 

 Olimpiada de istorie, etapa județeană                                                                                                         

Anastasiu Ana Maria Ruxandra, clasa a XI-a D, prof. Scarlat Valentin, MENȚIUNE 

 Olimpiada de latină, faza județeană 

Ciucă Teodora, clasa a VIII-a, prof. Anca Preoteasa, PREMIUL II 

 

 Olimpiada de Muzica, organizata de liceul Dinu Lipatti 

Chiriac Corina Georgiana, clasa aV-a,prof. Chiriac Marian, MENTIUNE, chitara clasica 

 

 Concurs ”Cultură și spiritualitate românească” 

Anastasiu Anamaria, a XI-a, prof. Vlaicu Anca, MENȚIUNE 

Brichiuși Oana, a XI-a, prof. Vlaicu Anca, MENȚIUNE 

 Concurs județean ”Arta de a fi elev, arta de a fi profesor –Pledoarie pentru 

identitate culturală Românească” 

Hăruţă Daria-Elena, clasa a V-a, prof. Silvia Fugulin, PREMIUL I 

Oprea Iustina, clasa a V-a, prof. Silvia Fugulin, PREMIUL II 

Voicu Maria, clasa a V-a, prof. Silvia Fugulin, PREMIUL III 

Popescu Alexandra-Miruna, clasa a V-a, prof. Silvia Fugulin, MENȚIUNE 

Bărbulescu Daria, clasa a VII-a, prof. Anca Vlaicu, PREMIUL II 

Ciucă Teodora, clasa a VIII-a, prof. Silvia Fugulin, PREMIUL I 

Samoilă Ioana, clasa a VIII-a, prof. Silvia Fugulin, PREMIUL II 

Pîrvu Ioana, clasa a VIII-a, prof. Silvia Fugulin, PREMIUL III 

Stanca Ștefania, clasa a IX-a, prof. Anca Vlaicu, PREMIUL II 

Jucălea Alexia, clasa a IX-a, prof. Anca Vlaicu, PREMIUL III 

Sachelarie Cristina, clasa a X-a, prof. Mironela Zuluf, PREMIUL I 

Cercel Ana-Maria, clasa a X-a, prof. Mironela Zuluf, MENȚIUNE 

Breazu Teodora, clasa a XI-a, prof. Anca Vlaicu, PREMIUL I 

Gojgărea Miruna, clasa a XI-a, prof. Anca Vlaicu, PREMIUL II 

Michel Emilia, clasa a XI-a, prof. Anca Vlaicu, PREMIUL III 
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 Concurs județean de jurnalism și critică literară ”AL. TH.” 

Jucălea Alexia, clasa a IX-a A, prof. Anca Vlaicu, MENȚIUNE 

 

 Concurs interdisciplinar județean ”Literatura și istoria – oglinda vieții” 

Cercel Ana-Maria, Iștvan Alexandra, clasa a X-a, prof. Mironela Zuluf, PREMIUL I 

 

 Concursjudețean ARGESIM 

Cumpănășoiu Denisa, a V-a, prof. Ceucă Doina, PREMIUL I 

 

 Concursjudețean MATE.ROM.ȘTII ? 

Popescu Luca, a V-a, prof. Ceucă Doina/prof. Fugulin Silvia, MENȚIUNE 

 

 Concurs județean de matematică ”Gheorghe Cenușe” 

Cumpănășoiu Denisa, a V-a, prof. Ceucă Doina, MENȚIUNE 

 

 Concurs extrașcolar de limba engleză, etapa județeană 

Cumpănășoiu Denisa, clasa a V-a, prof. Anca Rusen, MENȚIUNE 

Voinescu Alexandru-Silvestru, clasa a VI-a, prof. Andreea Dobroiu, MENȚIUNE 

 

 Concurs județean de programare ”Dan Barbilian” 

Streche M. Andrei Claudiu, a VII-a, prof. Popa Eliza, PREMIUL II 

Jucălea Șt. Ioana-Alexia, a IX-a, prof. Popa Eliza, MENȚIUNE 

Fugulin Maria, a X-a, prof. Florea Laura, PREMIUL II 

Nedelcu Andrei-David, a X-a, prof. Florea Laura, PREMIUL III 

Sterea Ștefan-Octavian, a X-a, prof. Florea Laura, PREMIUL III 

Miloiu Cristi-Constantin, a X-a, prof. Florea Laura, MENȚIUNE 

 

 Concurs județean ”Iarna Ghirlande de gheață”, secțiunea Grafica pe calculator 

Arsene Andrei, clasa a VI-a, prof. Florea Laura, MENȚIUNE 

 

 Concurs județean de operare pe calculator 

Voinescu Alexandru, clasa a VI-a, prof. Florea Laura, PREMIUL I 

Gavrilă Eduard Andrei, clasa a IX-a, prof. Florea Laura, PREMIUL II 

Arsene Matei, clasa a IX-a, prof. Florea Laura, MENȚIUNE 

Sterea Ștefan-Octavian, clasa a X-a, prof. Florea Laura,PREMIUL II 

Bobeanu Alexandra, clasa a X-a, prof. Florea Laura,PREMIUL III 

Stancu Diana, clasa a X-a,prof. Florea Laura,PREMIUL III 

Vîlnoiu David, clasa a IX-a, prof. Popa Eliza,PREMIUL I 

Voicu Andreea, clasa a IX-a, prof. Popa Eliza, PREMIUL II 

Bărbieru Andra, clasa a IX-a, prof. Popa Eliza,PREMIUL III 

Udrea Cătălina, clasa a IX-a, prof. Popa Eliza,MENȚIUNE 

 

 Concurs Național GeoInfoVirtual 

Michel Emilia, clasa a XI-a D, prof. Nasta Angelica, PREMIUL III 

Amzică Robert, clasa a XII-a D, prof. Nasta Angelica, MENȚIUNE 

 

 Concurs județean ”Iarna Ghirlande de gheață”, secțiunea pictura 

Mihalachescu David , clasa a V-a , prof Serbanoiu Adina, PREMIUL II 

Marasoiu Alexandra, clasa a V-a , prof. Serbanoiu Adina, PREMIUL II 

Catana Riana, clasa a V-a, prof. Serbanoiu Adina, PREMIUL III 
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Fugulin Amalia, clasa a V-a, prof. Serbanoiu Adina, PREMIUL III 

Chiriac Corina, clasa aV-a, prof. Serbanoiu Adina, MENTIUNE 

Stanca Simona, clasa a VI-a, prof, Serbanoiu Adina, PREMIUL I 

Pirjolea Armani, clasaaVI-a, prof. Serbanoiu Adina, PREMIUL I 

Stanciu Lorena, clasa a VI –a, prof. Serbanoiu Adina, PREMIUL I 

Dovlecel Maria, Clasa a VI-a, prof. Serbanoiu Adina, PREMIUL II 

Dinuta Ioana ,clasa a VIII-a, prof. Serbanoiu Adina, PREMIUL II 

Arsene Ana Maria, clasa a IX –a, prof. Serbanoiu Adina, PREMIUL I 

Vasilica Alexandra, clasa a IX –a, prof. Serbanoiu Adina, PREMIUL II 

Chitescu Daniela , clasa a X-a, prof. Serbanoiu Adina, PREMIUL III 

Palalau Maria , clasa a XII- a, prof. Serbanoiu Adina, PREMIUL II 

Petrescu Alessia-Maria, clasa a VI-a, prof. Mironela Zuluf, PREMIUL II 

 

 Concurs internațional de pictură organizat de Muzeul de Artă Mizyal Art: 

Pîrjolea Armani, clasa a VI-a, prof. Șerbănoiu Adina, Medalie de Bronz 

Chițescu Daniela, clasa a X-a, prof. Șerbănoiu Adina, Medalie de Bronz 

 

 Concurs  national Salonul de Arte Mici, Motru 

Stanciu Lorena, clasa a VI-a, prof. Șerbănoiu Adina, Premiu Special 

 

 Concurs judetean Muzica si Dans, organizat de Clubul Elevilor, Topoloveni 

Chiriac Corina Georgiana, clasa a V-a, prof. Chiriac Marian,PREMIUL I, chitara clasica 

 

 Concurs național ”Știu și aplic” – faza județeană 

Matei Bianca, clasa a XII-a A, prof. Eliza Popa, prof. Viorel Popa, Premiul I, calificat etapa 

națională 

Diaconu Ruxandra, clasa a XII-a A, prof. Eliza Popa, prof. Viorel Popa, Premiul I, calificat 

etapa națională 

Cercel Ana, clasa a X-a D, prof. Udrea Elena, Premiul I, calificat etapa națională 

Iordache Georgiana, clasa a X-a D, prof. Udrea Elena, Premiul I, calificat etapa națională 

 Concursul National pe teme de Protectia Consumatorilor “Alege!  

 Este Dreptul tau!”data 30 martie 2019,  etapa judeţeană 

AMZĂRESCU D. ADINA-MARIA, clasa a XI-a A, prof. Eliza Popa, prof. Viorel Popa,  

MENȚIUNE 

 

 Concurs Național ”Natura, Monument Viu, Ediția a IX-a, 8 decembrie 2018 

 Clasa a VI-a, prof. Mironela Zuluf 

Bunescu Teodora, PREMIUL I 

Petrescu Alesia, PREMIUL I 

Stanciu Lorena Maria, PREMIUL II 

Catana Andreea, PREMIUL III 

Tudor Andreea, PREMIUL III 

Bucur Alexandra, MENȚIUNE 

Iordache Livia, MENȚIUNE 

 

 Educație fizică și sport – etape județene, profesor coordonator Nicu Cristinel 

 Olimpiada gimnazilor 

LOCUL I, Handbal băieți, calificat etapa zonală 
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 Olimpiada națională a sportului școlar 

Locul II, Handbal băieți, clasele a IX-a – a XII-a 

 Olimpiada națională a sportului școlar 

Locul III, Handbal fete, clasele a IX-a – a XII-a 

 

 2. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE  

 
Liceul Teoretic ”Ion Mihalache” Topoloveni dispune de următoarea structură: 

 5 corpuri de clădire; 

 sală de sport acoperită, cu vestiare, dotată corespunzător pentru buna desfăşurare a 

orelor de educaţie fizică şi sport; 

 15 săli de curs 

 7 laboratoare si 2 cabinete – 2 laboratoare de informatică,  1 laborator AEL toate 

conectate la Internet, un laborator de fizică, un laborator de chimie, un laborator de 

biologie,  

 laborator fonic, la un cabinet de consiliere psiho-pedagogică, un cabinet medical. 

 bibliotecă; 

 sediul C.E.A.C.; 

 2 compartimente pentru serviciile secretariat, contabilitate, 

 administraţie; 

 cancelarie; 

 cabinetul directorului; 

 spaţiu special pentru arhiva contabilităţii şi a secretariatului; 

 spaţiu special pentru materialele consumabile şi de curăţenie; 

 telefoane pentru director, director adjunct, secretariat, contabilitate, fax; 

 grupuri sanitare. 
 
Procesul de descentralizare a determinat conceperea unui buget per elev şi pe şcoală în 

parte, ca ordonator terţiar de credite. Banii provin din următoarele surse: 

 bugetul de stat (salarii, perfecţionare, manuale etc.); 
 bugetul local (utilităţi, reparaţii, cheltuieli curente); 
 autofinanţare - fonduri extrabugetare - (sponsori, Asociația părinţilor etc.). 

 

3. RELAŢIA CU COMUNITATEA 

 

Colaborarea cu părinţii şi cu ceilalţi membrii ai comunităţii locale (Primărie, Consiliu 

local, poliţie comunitară, agenţi economici, biserică, precum şi alte instituţii) funcţionează sub 

toate aspectele, în scopul depistării nevoilor de ambele părţi şi a proiectării activităţii 

didactice de aşa manieră încât să putem satisface cerinţele impuse de planurile cadru şi 

curriculare. Concret, avem în vedere realizarea de proiecte de către şcoală  și a proiectelor 

având drept parteneri comunitatea locală, ISJ  care să vizeze principalele aspecte ale reformei 

învăţământului şi a noilor cerinţe impuse de economia de piaţă şi de schimbările sociale. 

Colaborarea cu părinţii este bună, fiind mai accentuată la învăţământul gimnazial şi sunt 

întreţinute prin şedinţe şi lectorate cu părinţii în care aceştia sunt informaţi despre problemele 

şcolii. Părinţii sunt organizaţi în comitete de părinţi şi consiliu reprezentativ la nivelul 

liceului. De asemenea, s-a înființat și Asociația Părinților în anul 2019. 

Părinţii iau parte la decizii privind bunul mers al şcolii prin cei doi reprezentanţi pe 

care îi au în Consiliul de Administraţie al școlii. 
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DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 

PREZENTAREA ORASULUI TOPOLOVENI 
 

Topoloveni este un oraș în județul Argeș, Muntenia, România conform 
recensământului din 2011, orașul are o populație de 10.219  de locuitori. 
 
LOCALIZARE 

Orașul  Topoloveni este situat în partea central-sudică a României, în nord-vestul 

Munteniei, în partea de sud–est a județului Arges, la contactul dintre lunca Argeșului și 

dealurile din platforma Cândești. Pârâul Cârcinov strabate localitatea de la nord la sud, iar 

râul Arges scaldă localitatea la limita sa sudică.  

Localitatea este traversată de drumul național nr. 7 București – Pitești, aflându-se la 95 km de 

București și la  20 km de Pitești. 

Orașul Topoloveni are o suprafață de 3384 ha și se învecinează cu localitățile 

Călinești, Priboieni, Bogați,  Leordeni,  Căteasca.  Din  punct  de  vedere  administrativ,  

astăzi  orașului  Topoloveni  îi aparțin și satele Țigănești, Botârcani, Goronești și Crintești. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Topoloveni se ridică la 

10.219 locuitori,   în   scădere   față   de recensământul   anterior   din   2002,   când   se   

înregistraseră 10.595 de locuitori. Majoritatea  locuitorilor  sunt români (96,66%).  Pentru  

2,91%  din  populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, 

majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (96,67%). Pentru 2,93% din populație, nu este 

cunoscută apartenența confesională, Topoloveni - evoluția demografică 

 

ANALIZA PEST(E) 

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de 

factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici,care se manifestă din mediul în 

care aceasta îşi desfăşoară activitatea. 
Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura 

politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, 
de progresul social intern şi de integrarea înstructurile şi economice şi culturale ale Uniunii 
Europene. 

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi 
necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului 
instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o 
radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, 
pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare 
instituţională în scopul maximizării rezultatelor. Analiza PEST(E) a permis identificarea 
următoarelor influenţe în activitatea Liceului  Teoretic ”Ion Mihalache”. 

Factori politici 
  Cadrul  legislativ,  specific  învăţământului  preconizează  descentralizarea  şi  

autonomia sistemului de  învăţământ - Planul strategic al Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
cu priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă 
educaţională flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene; 

Apropierea   şcolii   de   comunitate   prin   adoptarea   unor   decizii   politice   

favorabile   în administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică 

potenţialul unităţilor de învăţământ. 

Deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare,evaluare şi 

consiliere; existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la 

standardele europene şi internaţionale; 

Sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ 

prin proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene - 

programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Arge%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Arge%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Arge%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN7
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pite%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hectar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
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îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat); 
Finanţarea  de  către  stat  a  programelor  de  asistenţă  socială  pentru  elevi  -

Programul guvernamental „Lapte - Corn", Programul „Euro 200", Bani de liceu. 
Existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a 

programelor cu finalităţi de educaţie şi formare profesională. 

Factori economici 

Cadrul  legal  favorizează  atragerea  unor  fonduri  rambursabile  sau  nerambursabile  

de  la diverşi agenţi economici (donaţii, sponsorizări) ; 

Descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, 

astfel încât unităţile şcolare să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman şi material 

de care dispun; 

Orientarea  actuală  impune  translarea  interesului  unităţilor  şcolare  spre  o  cultură  a 

proiectelor; 

Migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă 

din partea pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii.  

Factori sociali 

Fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ; 

Creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea 

ratei oferta educaţională adaptată intereselor elevilor; 

Aşteptările comunităţii de la şcoală; 

Rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională; 

Cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru 

programe de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de învăţământ în furnizori de 

servicii educaţionale. 

Factori tehnologici 

  Civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp,cunoştinţele 

să fie actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor 

didactice; 

Răspândirea  tehnologiilor  moderne  de  comunicare  şi  de  tehnică  de  calcul 

(internet, televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în 

timp scurt; 

Rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot 

parcursul vieţii, şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă a 

carierei; 

Generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SIIIR, platforme 

educaționale) conduce la modernizarea actului educaţional tradiţional; 

Factori ecologici 

Integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în 

protejarea mediului de către unităţile şcolare; 

Educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară; prin activitatea sa, 

unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu prin implicarea în 

proiecte ecologice; 

Economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel 

încât să se protejeze mediul înconjurător. 

Concluziile şi  interpretările  analizei  PEST(E)  sunt  valorificate  în  elaborarea direcţiilor de 

acţiune strategică a Liceului Teoretic ”Ion Mihalache” " pentru perioada 2020-2024. 
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DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

Dacă este să gândim o ierarhie a valorilor instituţionale din învăţământul 

preuniversitar, Liceul Teoretic ”Ion Mihalache” ar ocupa cu siguranţă unul din locurile 

fruntaşe, bucurându-se de prestigiu  şi  notorietate  dobândite  prin  întreaga  activitate  a  

colectivului  şcolii,  mândria  şi recunoştinţa celor care au absolvit aici, de aprecierea întregii 

comunităţi locale. 

Activitatea şcolii  se referă la arta de a instrui şi a educa generaţia mileniului III, de a-i 

pregăti pe aceştia să găsească răspunsurile potrivite la provocările zilei de mâine. 

Elevii şi corpul profesoral de aici se află pe traiectoria ascendentă a devenirii învăţământului 

românesc, catalizându-şi acţiunile pe direcţia redimensionării continue a calităţii, sporirii şi 

menţinerii notorietăţii de care se bucură această instituţie şcolară. 

 

CADRUL ECONOMIC  

Există în rândul comunităţii locale grupuri de interes a căror obiective vizează 

colaborarea cu şcoala. Se poate aprecia că şcoala răspunde cerinţelor de educaţie pentru 

indivizi, grupuri şi comunitate în ansamblul ei. 
Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni îşi atrage populaţia şcolară din localitate 

şi din comunele învecinate, fiind singura unitate cu liceu teoretic din zonă. Unitatea este 
situată în centrul localităţii, pe drum judeţean, elevii având asigurat transportul cu microbuze. 

 
DIAGNOZA 
CONTEXT POLITIC 

 politica educaţională este pe deplin în concordanţă cu politica educaţională naţională şi 
în deplin acord cu Reforma învăţământului din România; 

 diversitate de opinii politice; 
 activitatea şcolii nu este influenţată de evoluţia fenomenului politic în plan local. 

CONTEXT ECONOMIC  
 

 ne aflăm într-o regiune dezvoltată din punct de vedere economic; 
 există premise pentru dezvoltarea industriei alimentare, construcţii, a micii industrii, în 

zonă. 
 

CONTEXT SOCIAL  
 

 locuitorii sunt majoritatea din categoria celor cu un venit peste media venitului 
mijlociu pe cap de locuitor; 

 structura populaţiei este diversificată: existând atât întreprinzători mari şi mici, cât şi 
intelectuali; 

 

CONTEXT TEHNOLOGIC  

 extinderea contextului tehnologic nu influenţează activitatea şcolii decât în măsura în 
care oferă posibilităţi materiale părinţilor pentru a întreţine copiii la şcoală sau locuri 
de muncă pentru absolvenţi. 

FACTORI ECOLOGICI  
 

 integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în 
protejarea mediului de către unităţile şcolare; 

 educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară; 
 prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de 

mediu; 
 economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel 

încât să se protejeze mediul înconjurător. 
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ANALIZA SWOT (DIAGNOZA) 
CURRICULUM 

PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

 

- Oferta de şcolarizare stabilă, conformă 

cu cererea comunităţii locale; 

- Unitatea şcolară cuprinde nivelele de 

învăţământ: gimnazial ṣi liceal; 

- Rezultate bune la examenele naţionale; 

- Oferta curriculară vastă; 

- Calitatea actului educaţional (aplicarea 

unor strategii adecvate profilului şi 

nivelului elevilor şi a unui demers didactic 

informativ şiformativ); 

- Elaborarea CDȘ - urilor; 

- Existenţa unor activităţi extracurriculare 

atractive; 

- Şcoala stimulează dezvoltarea capacităţii 

de creaţie a elevilor în toate domeniile, 

inclusiv în cel artistic, prin antrenarea lor 

în activităţi de cercetare, simpozioane, 

concursuri, expoziţii de desene, olimpiade 

şcolare, concursuri sportive, cultural-

artistice, activități de voluntariat; 

- Școala este implicată într-o diversitate 

de parteneriate și proiecte educaționale 

care au ca scop reducerea abandonului 

școlar, integrarea copiilor în comunitatea

 școlară, creșterea 

promovabilității la examenul de 

Bacalaureat ṣi Evaluare Naṭională, 

implicarea părinților în viața școlii etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- - Unele cadre didactice sunt încă refractare la 

implementarea de metode active, moderne de 

învăţare, şi recurg în continuare la metodele 

tradiţionale; 

OPORTUNITĂŢILE 
(OPPORTUNITIES) 

AMENINŢĂRILE (THRATS) 

- Strategie coerentă privind dezvoltarea 

reţelei şcolare la nivel  

Creşterea gradului de autonomie a şcolii 

în privinţa CDŞ- urilor; 

Gama variată de cursuri de formare 

oferite de CCD; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

ANALIZA SWOT (DIAGNOZA) 

RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

- Singura unitate şcolară din zonă cu clase de 

profil teoretic; 

- Realizarea planului de şcolarizare; 

- Personal calificat100%; 

- Ponderea cadrelor didactice titulare 90%, 

ceea ce duce la stabilitatea colectivului care, 

permite şcolii elaborarea politicilor 

educaţionale pe termen lung şi mediu; 

- Cadre didactice cu gradul didactic I peste 

50%; 

- Existenţa psihologului şcolar; 

- Climat educaţional deschis, stimulativ 

favorizat de relaţiile interpersonale (cadre 

didactice-elevi, directori-personal, cadre 

didactice-părinți); 

- Interesul crescut al cadrelor didactice pentru 

propria dezvoltare şi receptivitatea acestora la 

nou; 

- Există o bună delegare şi repartizare a 

responsabilităţilor cadrelor didactice şi o bună 

coordonare a acestora; 
- Cadrele didactice urmăresc modernizarea 

actului de predare-învăţare prin orientarea lui 

spre capacităţi şi aptitudini, utilizând strategii 

participative; 

 

 

 

 

 
 

- Elevii de clasa a IX -a au nivel de 

pregătire iniţială medie; 

- Reticența unor părinţi în a rezolva 

problemele comportamentale ale 

copiilor cu ajutorul psihologului 

şcolar; 

- Inerţia unor cadre didactice în a se 

implica și în alte activități, altele decât 

ora de la clasă; 

- Număr mare de absenţe la elevii din 

ciclul liceal. 

OPORTUNITĂŢILE (OPPORTUNITIES) AMENINŢĂRILE (THRATS) 

- Oferta CCD privind formarea continuă; 

- Formarea continua prin platforme de tip e-

learning la aceste cursuri; 

- Scăderea populaţiei şcolare, a 

numărului de elevi şi de clase cu efecte 

asupra planului de încadrare; 
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ANALIZA SWOT (DIAGNOZA) 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE 
(WEAKNESSES) 

- Bază materială corespunzătoare cerinţelor 

programelor analitice pentru toate disciplinele şi 

toate nivelele de învăţământ; 

- Existenţa a 2 laboratoare de informatică, 

conectate la Internet; 

- Laboratoarele de chimie, fizică şi biologie au 

fost dotate cu mobilier, scaune, calculator, 

videoproiector şi conectate la Internet; 

- Existenţa unui cabinet fonetic dotat 

corespunzător; 

- Existenţa unui cabinet de asistență 

psihopedagogică modern şi bine dotat; 

- Existența unui cabinet medical; 

- Bibliotecă bine dotată, cu fond de carte nou şi 

conectate la Internet; 

- Reabilitarea grupurilor sanitare; 
- Încălzirea corespunzătoare a corpului de liceu 
- Proiecte de reabilitare a liceului. 

- Gradul scăzut de implicare a unor cadre 

didactice şi a unor elevi în păstrarea şi 

întreţinerea spaţiilor şcolare; 

- Lipsa de experienţă în realizarea şi 

implementarea de proiecte cu fonduri 

atrase de la bugetul de stat, respectiv 

fonduri structurale; 
 

OPORTUNITĂŢI (OPPORTUNITIES) AMENINŢĂRILE (THRATS) 

-programele guvernamentale sociale: manuale 

gratuite, rechizite, „Lapte şi corn", Bani de 

liceu; 

- Modificări frecvente alelegislaţiei; 

- Insuficiente fonduri alocate școlii de 

către Consiliul Local. 

ANALIZA SWOT(DIAGNOZA) 

RELAŢII COMUNITARE 

PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

- Colaborarea cu administraţia publică locală, 
cu comunitatea locală; 
-Realizarea periodică a unor activităţi cu 
Poliţia în scopul prevenirii delicvenței 
juvenile; 
- Existenţa proiectelor educaţionale; 
-Dezvoltarea relaţiei profesori-elev-părinți se 
realizează şi prin intermediul activităţilor 
extraşcolare culturale; 
-Parteneriate educaţionale pentru realizarea 
unor activităţi extraşcolare, precum: excursii, 
vizite, vizionări de spectacole. Acţiuni 
caritabile, care introduc elevii în mediul 
comunitar şi contribuie la socializarea lor; 
 

- Număr redus de proiecte naţionale şi 

europene; 

- Slabă implicare şi lipsa de interes a 

cadrelor didactice în implementare de 

proiecte cu finanţarenerambursabilă; 

- Implicare sporadică a părinţilor în 

medierea. întreţinerea şi finalizarea 

eficientă a unor colaborări şi parteneriate 

benefice; 

- Spaţiu insuficient pentru extinderea şi 

amenajarea mai multor puncte strict 

necesare în procesul instruirii: laboratoare, 

ateliere, cabinete,etc.; 
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- Legături cu instituţii de învăţământ 
superior, pentru asigurarea integrării 
absolvenţilor în mediul universitar; 
- Baza materială adecvată
 desfăşurării activităţilor propuse; 

- Colaborare cu centrele universitare Piteṣti, 
Bucureṣti. 

- Resurse financiare nesigure în timp. 
 

OPORTUNITĂŢILE (OPPORTUNITIES) AMENINŢĂRILE (THRATS) 

- Cadru natural, cultural, social şi economic 

propice; 

- Poziţia geografică a oraşului. 

- Aplicarea unor programe de dezvoltare prin 

încurajarea iniţiativelor locale și a 

investiţiilor; 

- Creșterea interesului autorităţilor locale în 

promovarea de parteneriate în vederea 

protecţiei mediului; 

- Existenţa cadrului legislativ şi a 

programelor de protecţie a mediului la nivel 

naţional şi local; 

- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituții de a veni în sprijinul școlii: Primăria, 

Consiliul local, Biserica, Poliția etc. 

- Nivelul de educaţie şi timpul limitat al 
părinţilor conduce la slaba implicarea a 
acestora în viaţa şcolară; 

- Procent ridicat de populaţie din mediul 

rural, cu posibilităţi materiale mai slabe de 

asigurare a unor condiţii bune de instruire 

la liceu; 

- Lipsa de coeziune a măsurilor de 

dezvoltare economică şi socială pe fondul 

accentuării lipsei de încredere a populaţiei 

în redresarea economică. 

 

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ  

• Este axată pe integritate profesională şi socială. Pe stimularea şi gratificarea 
performanţei, competenţei, iniţiativei şi spiritului novator. 

• Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt 

de angajare a unui număr mare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat 

stimulativ, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de 

sprijin reciproc. În cea mai mare parte, membrii instituţiei sunt deschişi faţă de 

neînţelegerile apărute. 

• Valorile dominante sunt: şanse egale, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, 

respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, 

entuziasm, dorinţa de afirmare, dorinţa de cultivare a imaginii şcolii în cadrul 

comunităţii. Se întâlnesc rar, individualism, competiţie neprincipială, rutină, 

conservatorism, automulţumire. 
• Interacţiunea şi comunicarea au loc la toate nivelurile şi colaboratorii au grad înalt de 

responsabilitate. 
• Conducerea şcolii, după consultarea colectivului didactic, a Consiliului elevilor şi a 

Consiliului reprezentativ al părinţilor, a elaborat Regulamentul intern, care cuprinde 
norme privind activitatea elevilor şi a cadrelor didactice, respectând specificul 
valorilor şi climatul proprii unităţii noastre şcolare. 

• Directorii sunt deschişi dialogului şi ascultă sugestiile cadrelor didactice, fac aprecieri 
frecvente, discrete şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă 
autonomie şi facilităţi pentru exercitarea iniţiativelor personale, îi sprijină şi evită un 
control strict birocratic. 

• Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita 

cadrelor didactice. 
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III. STRATEGIA PROIECTULUI 

 

1. VIZIUNEA 
 

 
Liceului Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni este de a forma o personalitate 

armonioasă, ataşată valorilor perene naţionale, un cetăţean european democratic, performant. 
În viziunea noastră, şcoala este a elevului şi trebuie să răspundă nevoilor de dezvoltare 

personală şi profesională ale acestuia. Astfel, şcoala noastră este deschisă tuturor celor ce au 
nevoie de educaţie şi doreşte să asigure în permanenţă calitatea procesului didactic, printr-o 
continuă reflexie asupra actului de predare-învăţare-evaluare, printr-un efort de găsire a unor 
soluţii creative pentru educaţia prezentă şi viitoare, astfel încât acestea să se reflecte în 
dezvoltarea individuală a elevilor. 

Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni este o organizaţie educaţională care îşi 
propune ca, printr-o îmbinare echilibrată a tradiţiei cu inovaţia şi continuitatea, să fie una 
dintre şcolile în care procesul instructiv-educativ să satisfacă cerinţele învăţământului modern 
european, să asigure egalitatea de şanse pentru toată lumea, indiferent de mediul sau cultura 
de apartenenţă, să ofere servicii de calitate, care să atingă indicatori şi standarde de referinţă 
impuse de normele calităţii şi să crească gradul de inserţie a absolvenţilor în învăţământul 
superior şi pe piaţa muncii. 

Şcoala şi comunitatea sunt interdependente şi contribuie la educarea şi formarea 
membrilor ei. 

2. MISIUNEA 
Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni a fost înfiinţat datorită trecerii de la 

economia centralizată la economia de piaţă pentru a putea satisface cererea pieţei muncii în 
acest domeniu şi pentru a oferi specializarea absolvenţilor în domeniul teoretic. 

 

MISIUNEA Liceului Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni este: 

 oferirea elevilor din Topoloveni şi din localităţile învecinate, precum şi a 
tuturor celor interesaţi oportunităţi de educare şi de instruire accesibilă, de 
calitate, la standarde europene pentru a deveni persoane competente, capabile 
să înveţe pe tot parcursul vieţii, cu o cultură şi valori bine definite - adevăraţi 
cetăţeni ai societăţii de mâine; 

 dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, punând accentul pe 
dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii şi a 
competențelor cheie care să îi permită inserţia socială; 

 interacţionarea cu mediul social, cultural şi economic, urmărind transformarea 
şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii. 

 

Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni este o unitate şcolară complexă care 
oferă oportunităţi de educare şi de instruire la nivelele de învăţământ - gimnazial, liceal - 
teoretic. 

Prin calitatea activităţii instructiv - educative a absolvenţilor integraţi pe piaţa muncii, 
Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni asigură pentru tinerii şi adulţii din zonă educaţie, 
stimulând dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi creşterea potenţialului economic şi 
social al zonei. 

3. SCOPURI (ŢINTE) STRATEGICE ŞI OPŢIUNI 

Existenţa şcolii noastre este justificată de contextul educaţional şi comunitar şi ne 

determină să avem în vedere ca dimensiune strategică: modernizarea sistemului de educaţie 

pentru a da coerenţă parcursurilor şi opţiunilor individuale printr-o schimbare curriculară 

substanţială, orientată pe competenţe cheie ce trebuie dobândite în şcoală, compatibile cu 

cerinţele noii economii a cunoaşterii. 
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3.a. ŢINTE STRATEGICE 
Analizând „punctele slabe” ale mediului intern şi „ameninţările” identificate în mediul 

extern, propunem următoarele ţinte strategice: 

T1: APLICAREA UNUI MANAGEMENT INOVATOR  
O1. Construirea şi aplicarea unui management inovator care să presupună 

manifestarea unui comportament organizaţional activ şi creativ, prin mobilizarea şi utilizarea 
eficientă a resurselor organizaţionale; 

O2. Asumarea de către toţi membrii a nevoii de schimbare, la nivel personal şi 
sistemic, prin optimizarea capacităţii de aplicare a instrumentelor de management şi de 
asigurare a calităţii; 

O3. Dezvoltarea unei comunicări deschise, constructive, pe verticală şi pe orizontală; 
O4. Crearea unui climat stimulativ de muncă, care să ducă la o coeziune a grupului şi 

la obţinerea de rezultate mai bune. 

T2: ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ŞI 

STIMULAREA PERFORMANŢEI ŞCOLARE 
O1. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea creşterii 

calităţii actului de predare-învăţare-evaluare, prin aplicarea conceptului de „învăţare centrată 
pe elev”; 

O2. Reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului şi asigurarea unui climat de 
siguranţă în şcoală; 

O3. Încurajarea dezvoltării de programe educaţionale care au în vedere dimensiunea 
formativă a educaţiei şi obţinerea succesului şcolar; 

O4. Reflectarea în oferta educaţională a dinamicii sociale şi economice, pentru a face 
din şcoală o instituţie flexibilă la nevoia de formare a elevilor. 

T3: DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA RELAŢIILOR DE PARTENERIAT 

CU COMUNITATEA LOCALĂ 
O1. Atragerea comunităţii locale, a partenerilor educaţionali în realizarea optimă a 

activităţilor; 
O2. Creşterea nivelului de participare a părinţilor la viaţa şcolii; 
O3. Dezvoltarea  relaţiilor comunitare: proiecte individuale şi multilaterale, 

parteneriate cu şcoli şi instituţii. 

T4: ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOLTAREA BAZEI 

MATERIALE 
O1. Utilizarea eficientă a resurselor bugetare (locale şi naţionale) şi extrabugetare; 

valorificarea resurselor financiare pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii; 
O2. Identificarea unor noi surse de finanţare extrabugetare. 

T5: PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN CONTEXTUL CLIMATULUI 

CONCURENŢIAL ACTUAL DE DESCENTRALIZARE ŞI DE AUTONOMIE 

INSTITUŢIONALĂ 
O1. Realizarea unei noi imagini a şcolii ca un centru de resurse educaţionale şi de 

servicii oferite comunităţii; 
O2. Reconsiderarea marketingului educaţional în vederea creşterii fluxului de elevi şi 

asigurarea finalităţii educaţionale. 
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3b. OPŢIUNISTRATEGICE 

Ţinte strategice 

şi 

opţiuni strategice 

Domeniul 

management 

instituţional 

Domeniul 

dezvoltarea 

curriculară 

Domeniul 

dezvoltarea 

resurselor 

umane 

Domeniul 

atragerii 

resurselor 

financiare şi 

dezvoltarea 

bazei 
materiale 

Domeniul 

dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

T1: APLICAREA  

- Menţinerea 

climatului 

deschis de 

colaborare, de 

echipă, între 

membrii 

organizaţiei, 

între aceştia şi 

echipa 

managerială, 

bazată pe 

încredere şi 

respect; 

 

- Stabilirea 

direcţiilor de 

acţiune ale 

organizaţiei, 

pentru ca 

liceul nostru 

să devină o 

„şcoală 

incluzivă” 

care să ofere 

egalitate de 

şanse şi 

sprijin pentru 

dezvoltarea 

personală a 

fiecărui elev, 

inclusiv a 

celor care 

provin din 

medii 

defavorizate 

şi a celor cu 

nevoi 

educative 

speciale 

 

-Planificarea, 

organizarea, 

dirijarea şi 

controlul 

procesului de 

inovare; 

 

- Adaptarea 

curriculumului, 

de către cadrele 

didactice, 

pentru elevii cu 

cerinţe 

speciale. 

 

- Depăşirea 

barierelor 

mentale şi 

comportamentale 

din perspectiva 

adaptării la 

schimbările ce se 

impun într-o 

organizaţie în 

care se va pune 

accent pe 

competitivitate şi 

creativitate; 

 

- Conştientizarea 

de către toţi 

membrii 

organizaţiei a 

sintagmei 

„schimbarea 

generează 

progres”; 

 

- „Educarea” 

personalului 

şcolii în ceea ce 

priveşte 

atitudinea 

deschisă şi 

empatică faţă de 

elevii cu CES 

sau provenind 

din medii 

defavorizate. 

 

- Promovarea 

unui 

comportament 

organizaţional 

activ şi deschis, 

prin mobilizarea 

şi utilizarea 

eficientă a tuturor 

resurselor 

organizaţionale; 

 

- Îmbunătăţirea 

dotării cu 

mijloace şi 

materiale 

didactice, 

inclusiv la nivelul 

tehnicii de calcul 

şi a programelor 

de calculator. 

 

- Menţinerea 

şi 

diversificarea 

relaţiilor de 

parteneriat ale 

organizaţiei 

şcolare din 

prisma noilor 

roluri asumate 

într-o 

societate 

aflată în 

schimbare; 

 

- 

Consolidarea 

relaţiilor de 

colaborare cu 

părinţii 

elevilor 

provenind din 

medii 

defavorizate 

sau cu CES; 

 

- Colaborarea 

cu autorităţile 

specializate, 

acolo unde nu 

se poate 

realiza un 

parteneriat cu 

părinţii (de 

ex. plecaţi în 

străinătate): 

DJ Protecţie a 

Copilului, 

Primării etc. 

UNUI 

MANAGEMENT 

INOVATOR 

O1. Construirea şi 

aplicarea unui 

management inovator 

care să presupună 

manifestarea unui 

comportament 

organizaţional activ şi 

creativ, prin 

mobilizarea şi 

utilizarea eficientă a 

resurselor 

organizaţionale; 

O2. Asumarea de către 

toţi membrii a nevoii 

de schimbare, la nivel 

personal şi sistemic, 

prin optimizarea 

capacităţii de aplicare a 

instrumentelor de 

management şi de 

asigurare a calităţii; 

O3. Dezvoltarea unei 

comunicări deschise, 

constructive, pe 

verticală şi pe 

orizontală; 

O4. Crearea unui 

climat stimulativ de 

muncă, care să ducă la 

o coeziune a grupului 

şi la obţinerea de 

rezultate mai bune. 
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Ţinte strategice 

şi 

opţiuni strategice 

Domeniul 

management 

instituţional 

Domeniul 

dezvoltarea 

curriculară 

Domeniul 

dezvoltarea 

resurselor 

umane 

Domeniul 

atragerii resurselor 

financiare şi 

dezvoltarea bazei 

materiale 

Domeniul 

dezvoltarea

relaţiilor 

comunitare 

T2: ASIGURAREA  
 

- Delegarea 

deciziei şi 

asumarea 

răspunderii 

rezultatelor 

organizaţiei 

de către toţi 

membrii săi 

 

- Adaptare şi 

planificare 

coerentă de 

conţinuturi, 

competenţe, 

metode vizând 

creşterea 

atractivităţii 

orelor; 

- Aplicarea 

curriculumului 

la clasă pe 

bază de 

metode 

didactice 

moderne, 

inclusiv prin 

utilizarea 

instruirii 

asistate de 

calculator, 

utilizând 

mijloace 

didactice şi 

auxiliare 

curriculare 

care să crească 

atractivitatea 

orelor; 

- 
Diversificarea 

metodelor de 

evaluare, 

planificarea şi 

standardizarea 

evaluării 

elevilor şi 

creşterea 

transparenţei 

acesteia. 

- Formarea 

continuă şi 

perfecţionarea 

personalului 

didactic în 

scopul 

promovării 

metodelor 

didactice 

moderne, 

interactive, 

centrate pe 

elev; 

- Atragerea şi 

menţinerea 

personalului 

didacticcu 

performanţe 

deosebite; 

- 

Monitorizarea 

şi îndrumarea 

activităţilor 

didactice, 

inclusiv prin 

utilizarea 

cadrelor- 

resursă 

existente la 

nivelul şcolii; 

- Atragerea şi 

motivarea 

elevilor pentru 

participarea 

conştientă la 

cursuri şi la 

alte activităţi 

educaţionale; 

- 

Îmbunătăţirea 

frecvenţei şi 

calităţii 

activităţilor 

metodice şi 

ştiinţifice la 

nivelul 

catedrelor de 

- Finanţarea unor 

activităţi specifice 

pentru încurajarea 

performanţei înalte a 

elevilor – 

concursuri/competiţii 

locale; 

- Documentare 

actuală şi modernă 

privind teoria şi 

practica pedagogică; 

- Asigurarea 

comunicării la nivel 

local, naţional şi 

european între 

cadrele didactice 

prin dotare tehnică şi 

servicii Internet; 

-Atragerea de 

fonduri de la bugetul 

local, bugetul 

naţional, 

comunitatea 

europeană şi din 

sponsorizări 

 

- Stabilirea/ 

revizuirea 

relaţiilor de 

parteneriat cu 

instituţii locale 

de învăţământ, 

cultură şi artă 

vizând 

organizarea de 

activităţi 

complementare/ 

motivatoare 

studiului  

- Accentuarea 

rolului şi 

responsabilităţii 

părinţilor în 

monitorizarea 

participării 

elevilor la 

activităţi; 

- Colaborarea 

cu ISJ şi CCD 

în scopul 

formării 

continue, 

precum şi 

pentru 

susţinerea şi 

promovarea 

iniţiativelor 

cadrelor 

didactice din 

şcoală; 

- Colaborare 

permanentă cu 

Primăria 
Oraşului 

CALITĂŢII 

SERVICIILOR 

EDUCAŢIONALE 

ŞI 

STIMULAREA 

PERFORMANŢEI 

ŞCOLARE 

O1. Dezvoltarea 

competenţelor 

profesionale ale 

cadrelor didactice în 

vederea creşterii 

calităţii actului de 

predare-învăţare- 

evaluare, prin 

aplicarea 

conceptului de 

„învăţare centrată pe 

elev”; 

O2. Reducerea 

abandonului şcolar şi 

a absenteismului şi 

asigurarea unui 

climat de siguranţă 

în şcoală; 

O3. Încurajarea 

dezvoltării de 

programe 

educaţionale care au 

în vedere 

dimensiunea 

formativă a educaţiei 

şi obţinerea 

succesului şcolar; 

O4. Reflectarea în 

oferta educaţională a 

dinamicii sociale şi 

economice, pentru a 
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face din şcoală o 

instituţie flexibilă la 

nevoia de formare a 

elevilor. 

  specialitate; 
- Promovarea 

şi susţinerea 

performanţelor 

înalte 

(recompense, 

finanţare 

concursuri şi 

competiţii); 

 Topoloveni 

pentru 

finanţarea 

obiectivelor 

propuse; 

 

Ţinte 

strategi

ce şi 

opţiuni strategice 

Domeniul 

managemen

t 

instituţional 

Domeniul 

dezvoltarea 

curriculară 

Domeniul 

dezvoltarea 

resurselor 

umane 

Domeniul 

atragerii 

resurselor 

financiare şi 

dezvoltarea bazei 
materiale 

Domeniul 

dezvoltar

earelaţiilo

r 

comunita

re 

T3:DEZVOLTAREA  

- Susţinere

a echipelor 

de lucru 

pentru 

realizarea 

şi 

obţinerea 

de proiecte; 

- Susţinere

a cadrelor 

didactice şi 

a elevilor 

care doresc 

să 

participe 

în 

proiecte. 

 

- Accentuarea 

dimensiunii 

europene în 

curriculum; 

- Asigurarea 

coerenţei 

între 

competenţele 

prevăzute de 

programele 

şcolare şi cele 

exersateîn 

activităţi 

realizateîn 

parteneriat. 

 

- Activităţi 

de formare 

pentru 

cadrele 

didactice 

implicate în 

proiecte; 

- 

Organizarea 

echipelor de 

proiect 

(profesori, 

elevi); 

- Informarea 

corectă şi 

completă a 

cadrelor 

didactice, 

elevilor şi 

părinţilor 

privind 

activităţile 

proiectelor. 

 

- (Co)finanţarea 

activităţilor şi 

produselor 

realizate în 

parteneriat cu alte 

şcoli; 

- Asigurarea 
comunicării prin 

dotare tehnică şi 

servicii Internet 

corespunzătoare. 

 

- Implicar

ea 

părinţilor, 

reprezentanţilor 

comunităţii şi 

partenerilor în 

proiectele de 

cooperare; 

- Revizuir

ea relaţiilor 

de 

parteneriat  

şi 

orientarea 

acestora 

spre 

ţinta propusă. 

ŞI 

DIVERSIFICAREA 

RELAŢIILOR DE 

PARTENERIAT CU 

COMUNITATEA 

LOCALĂ 

O1. Atragerea 

comunităţii locale, a 

partenerilor 

educaţionali în 

realizarea optimă a 

activităţilor; 

O2. Creşterea 

nivelului de 

participare a părinţilor 

la viaţa şcolii; 

O3. Dezvoltarea 

relaţiilor comunitare: 

proiecte individuale şi 

multilaterale, 

parteneriate cu şcoli şi 

instituţii. 

T4: ATRAGEREA  

- 

Consultarea 

membrilor 

organizaţiei, 

în raport cu 

nevoile 

sistemice ale 

organizaţiei, 

în vederea 

determinării 

nevoilor 

materiale ale 

şcolii. 

  

- Formarea 

specifică 

prin 

programe 

acreditate a 

personalului 

implicat în 

achiziţiile 

publice. 

 

- Utilizarea 

eficientă a 

resurselor 

bugetare (naţional 

şi local) şi a celor 

extrabugetare; 

- Identificarea de 

noi sursede 

finanţare 

(închirieri, 

sponsorizări, 

donaţii, fonduri 

europene); 

 

- Elaborarea şi 

implementarea 

de proiecte de 

cooperare 

finanţate de UE 

DE RESURSE 

FINANCIARE  ŞI 

DEZVOLTAREA 

BAZEI 

MATERIALE 

O1. Utilizarea 

eficientă a resurselor 

bugetare (locale şi 

naţionale) şi 

extrabugetare; 

valorificarea 

resurselor financiare 
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pentru dezvoltarea 

bazei materiale a 

şcolii; 

O2. Identificarea unor 

noi surse de finanţare 

extrabugetare. 

     

 

Ţinte strategice 

şi 

opţiuni strategice 

Domeniul 

management 

instituţional 

Domeniul 

dezvoltarea 

curriculară 

Domeniul 

dezvoltarea 

resurselor 

umane 

Domeniul 

atragerii 

resurselor 

financiare şi 

dezvoltarea 

bazei 
materiale 

Domeniul 

dezvoltarea

relaţiilor 

comunitare 

T5: PROMOVAREA   

- Implicarea 

elevilor şi a 

cadrelor 

didactice 

în 

popularizarea 

rezultatelor 

şcolii 

în rândul 

părinţilor; 

- Realizarea 

de 

materiale 

promoţionale 

cu 

informaţii 

despre 

realizările 

şcolii; 

- Realizarea 

de 

parteneriate 

pentru 

desfăşurarea 

de 

activităţi 

culturale 

în 

comunitate. 

 

- Popularizare 

prin mass- 

media 

locală a 

activităţilor 

de 

parteneriat; 

- Motivarea 

participanţilor 

prin acordarea 

de 

diplome. 

 

- Identificarea 

de 

resurse 

extrabugetare 

pentru realizarea 

materialelor 

promoţionale; 

 

- Implicarea 

părinţilor în 

acţiuni de 

promovarea 

imaginii şcolii; 

- Realizarea 

unor 

activităţi 

extracurriculare

în parteneriat 

cu 

Consiliul 

Reprezentativ 

al 

Părinţilor. 

IMAGINII ŞCOLII ÎN 

CONTEXTUL 

CLIMATULUI 

CONCURENŢIAL 

ACTUAL DE 

DESCENTRALIZARE 

ŞI DE AUTONOMIE 

INSTITUŢIONALĂ 

O1. Realizarea unei noi 

imagini a şcolii ca un 

centru de resurse 

educaţionale şi de servicii 

oferite comunităţii; 

O2. Reconsiderarea 

marketingului educaţional 

în vederea creşterii 

fluxului de elevi şi 

asigurarea finalităţii 

educaţionale. 
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3.c. PLANURI OPERAŢIONALE - Anul Şcolar 2020-2021 

Pentru a asigura coerenţa şi eficienţa mijloacelor concrete de realizare a strategiei 

propuse, sunt propuse planuri operaţionale elaborate pentru fiecare opţiune strategică. În 

esenţă, tactica propusă pune în aplicare pe verticală fiecare opţiune strategică, iar obiectivele 

programelor vizează pe orizontală atingerea ţintelor strategice. Totodată, aceste scopuri vizate 

respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale şi răspund atât 

nevoilor şi opţiunilor elevilor şi părinţilor, cât şi a întregului personal din şcoală. Strategia 

adoptată în proiect este în mare măsură realizabilă, deoarece organizaţia va utiliza eficient şi 

eficace resursele umane şi financiare de care dispune, printr-un management creator, 

stimulativ şi participativ, ce va avea la bază dăruirea şi spiritul de echipă. 

1. APLICAREA UNUI MANAGEMENT INOVATOR 

Obiective Acţiuni Responsabilităţi Termene Resurse Indicatori 

de evaluare 

Observaţii 

O1. Construirea 

şi aplicarea unui 

management 

- Planificarea, 

organizarea, 

dirijarea şi 

controlul 

procesului de 

inovare; 

- Promovarea 

unui 

comportament 

organizaţional 

activ şideschis; 

- Personalizarea 

relaţiei dintre 

manageri şi 

subordonaţi; 

- Aplicarea unui 

stil managerial 

bazatpe 

încredere; 
- Asigurarea 

îndeplinirii 

rolurilor, 

responsabilităţilo, 

funcţiilor şi 

atribuţiilor ca 

urmare a 

descentralizării 

învăţământului 

preuniversitar; 

- Accesul eficient 

al unităţii şcolare, 

la informaţiile 

privitoare la 

legislaţia şcolară, 

solicitările MEN, 

ISJ, alte 
organisme. 

Echipa 
managerială 

Şefii de comisii 

de lucru 

Cadre didactice 

Semestrial 

2020- 

2021 

- Manual de 

management 

educaţional; 

- Situaţii 

statistice; 

- Cataloage; 

- 

Managementul 

sarcinilor de 

lucru; 

- INTERNET, 

pag. Web; 
- MEN, ISJ; 

- Documene 

şcolare. 

- Colectarea 

unor 

informaţii 

corecte 

pentru 

proiectare, 

organizare, 

monitorizare 

şi evaluare 

obiectivă; 

- Accesul 

100 % al 

actorilor 

educaţionali

la 

informaţiile 

privitoare la 

legislaţia 

şcolară; 
- 

Funcţionarea 

la eficienţă 

maximă a 

serviciului 

secretariat. 

 

inovator care să  

presupună  

manifestarea  

unui  

comportament  

organizaţional  

activ şi creativ,  

prin mobilizarea  

şi utilizarea  

eficientă a  

resurselor  

organizaţionale;  

O2. Asumarea de 

către toţi 

membrii a nevoii 

- Promovarea 

unei culturi 

organizaţionale a 

calităţii prin 

identificarea 

componentelor 

sistemului 

Director 

CA 

CEAC 

Comisii metodice 

Semestrial 

2020- 

2021 

Managementul 

schimbării 

actorilor 

Educaţionali, 

Manualul de 

asigurare a 

calităţii 

- Numărul 

de 

documente 

CEAC 

revizuite 

anual; 

- Evaluarea 

 

de schimbare, la  

nivel personal şi  

sistemic, prin  
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optimizarea naţionalde 

managementşi 

asigurarea 
calităţii; 

 pozitivă a 

fiecărui 

indicator de 
calitate; 

capacităţii de  

aplicare a  

 

instrumentelor - Elaborarea 

documentelor din 

portofoliul 

CEAC; 

- Aplicarea 

procedurilor de 

autoevaluare 

instituţională şi 

de asigurare 

internă a calităţii; 
- Evaluarea şi 

revizuirea 

sistemului 

calităţii educaţiei 

la nivelul şcolii. 

   - Stabilirea 

reglajelor; 

- Aplicarea de 

chestionare 

elevilor, 

părinţilor,

cadrelor 

didactice în 

ceea ce 

priveşte 

calitatea 

învăţământului 

din şcoala 

noastră. 

 

de 

management şi 

de asigurare a 

calităţii; 

O3. - Informarea 

permanentă a 

cadrelor 

didactice prin 

Consiliul 

Profesoral, cu 

privire la 

hotărârile 

Consiliului de 

Administraţie; 

- Participarea 

echipei 

manageriale la 

şedinţele 

comisiilor 

metodice/ de 

lucru; 

- Reactualizarea 

permanentăa 

informaţiilor 

legate de procesul 

educaţional şi 

legislativ, la 

avizierele şcolii şi 

la panourile din 

cancelarii; 

- Asigurarea 

participării 

reprezentanţilor 

autorităţilor 

locale la întâlniri 

cu personalul 

şcolii, cu părinţii 

elevilor, cu 

reprezentanţi ai 

altor instituţii din 

comunitate şi din 
afara ei şi 

Echipa 
managerială 

Şefi comisii, 

compartimente 

Semestrial 

2020-2021 

 

 

 

 

 
Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Când este 

cazul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

- Manualul 

de 

management 

educaţional 

- 
management 

comunicării 

- Respectarea 

ordinei de zi 

la şedinţe şi 

atingerea 

obiectivelor; 

- 

Comunicarea 

eficientă pe 

verticală şi 

orizontală; 

- 
Comunicarea 

eficientă între 

echipa 

managerială şi 

personalul 

unităţii – între 

comisii – elevi 

– părinţi – alţi 

parteneri 

educaţionali. 

 

Dezvoltarea 

unei 

comunicări 

deschise, 

constructive, 

pe verticală şi 

pe orizontală; 
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O4. Crearea - Formarea unei 

culturi privind 

rolul Consiliului 

de Administraţie 

ca organism de 

conducere, prin 

asigurarea 

transparenţei 

şedinţelor şi a 

hotărârilor luate; 

- Realizarea 

coeziunii 

membrilor 

organizaţiei, prin 

participarea 

acestora la 

evenimentele ce 

definesc tradiţiile 

şi obiceiurile 

şcolii: 

punerea în 

valoare a 

sărbătorilor – 

Crăciun, Paşte; 

concursuri pe 

teme date; 

sărbătorirea 

primăverii; Balul 

Bobocilor; 

Acţiuni 

umanitare. 

Echipa 
managerială 

Diriginţii 

Coord. proiecte 

Permanent - ROI din 

şcoală 

- sala de 

festivităţi 

- terenul de 

sport 

- cancelaria 

- sălile de 

clasă 

- CDS 

- Numărul de 

cadre 

didactice care 

participă la 

aceste 

activităţi; 

- Gradul de 

coeziune al 

colectivului; 

- Numărul de 

activităţi 

eficiente; 

- Numărul de 

elevi 

implicaţi; 

 

 

2. ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ŞI DE 

STIMULARE A PERFORMANŢEI ŞCOLARE 

Obiective Acţiuni Responsabilităţi Termene Resurse Indicatori 

de evaluare 

Observaţii 

O1. 

Dezvoltarea 

competenţelor 

profesionale 

- Proiectarea 

riguroasă a 

conţinuturilor; 

- Realizarea unei 

învăţări diferenţiate 

în vederea 

accesului la 

pregătire al tuturor 

elevilor şi pentru 

asigurarea de şanse 

egale (proiectarea 

şi dirijarea 

învăţării); 
- Desfăşurarea 

scenariului didactic 

pe baza unor 

strategii inductive 

şi euristice axat pe 

activitate 

independentă 

(realizarea 

Directori 

Responsabilii 

catedrelor 

/comisiilor 

La începutul 

fiecărui 

semestru  

2020-2021 

- planul de 

învăţământ 

 
 

- programele 

naţionale 

- ghidul aplicării 

programelor 

 

 

- lucrări de 

pedagogie, 

psihologie, 

metodică; 

- Adaptarea 

proiectării la 

specificul 

colectivelor 

claselor 

(asistenţe la 

ore); 

- Fiecare elev 

va avea nivel 

de informaţii 

şi capacităţi 

medii la toate 

disciplinele de 

studiu 

(rezultate la 

teste); 

- Parcurgerea 

integrală a 

materiei 

(raportul 

comisiei); 

 

ale cadrelor  

didactice în  

vederea  

creşterii  

calităţii 

actului de 
Permanent 

predare-  

învăţare-  

evaluare, prin  

aplicarea  

conceptului de  

„învăţare  

centrată pe  

elev”;  
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 operaţionalizării 

informaţiilor); 

- Elaborarea la 

nivelul fiecărei 

catedre a unor 

materiale auxiliare 

adaptate diferitelor 

stiluri de învăţare 

ale elevilor; 

- Identificarea 

stilurilor de 

învăţare ale 

elevilor; 

- Abilitarea 

profesorilor în 

vederea optimizării 

strategiilor şi a 

instrumentelor de 

evaluare, astfel 

încât acestea să fie 

realizate prin 

îmbinarea evaluării 

performanţelor 

individuale ale 

elevilor cu 

evaluarea 

performan

ţelor în 

echipă. 

Sem II 2020-

2021 

 

- Realizarea 

obiectivelor şi 

a 

competenţelor 

specifice 

(rezultate 

examene 

naţionale); 
- Formarea 

capacităţilor 

intelectuale şi 

a abilităţilor 

aplicative; 

- Învăţarea în 

clasă pentru a 

crea timp liber 

- Recuperarea 

carenţelor 

educaţionale 

(programe de 

pregătire 

suplimentară). 

  

 

 
Permanent 

O2. 

Reducerea 

abandonului 

şcolar şi a 

- Consilierea 

copiilor ai căror 

părinţi sunt plecaţi 

la muncă în 

străinătate, rămaşi 

în grija unor rude 

sau vecini, în 

vederea prevenirii 

abandonului şcolar 

în rândul acestora 

(ore de consiliere 

individuală şi de 

grup); 

-Derularea unor 

acţiuni de 

intervenţie în 

situaţia elevilor a 

căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în 

străinătate în 

vederea prevenirii 

absenteismului; 

- Asigurarea 

ordinii şi a 

disciplinei în 

şcoală; 

Echipa 

managerială 

Administrator 

Prof. de serviciu 

Elevi de serviciu 

Diriginţi 

Consilier 

psihologic 

Resp. cu 

disciplina şi 

frecvenţa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De câte ori 

este cazul 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

- profesori de 

serviciu 

 

- Reducerea cu 

cel puţin 30% 

a abandonului 

şi 

absenteismului 

; 

 

- Respectarea 

ROI de către 

toţi elevii şi 

partenerii 

educaţionali; 

 

 

 

 

- Diminuarea 

actelor de 

indisciplină şi 

a violenţei în 

liceu; 

 

- Numărul 

elevilor şi 

părinţilor care 

 

absenteismulu  

i şi asigurarea  

unui climat de  

siguranţă în  

şcoală; 
- poliţia 

comunitară 

- instrucţiuni şi 

plan de acţiune 

  
-supravegherea 

cu mijloace 

video 

-pliante; 

-ROI; 

-cabinet 

consiliere; 
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 - Respectarea 

normelor ROI de 

către elevi şi toţi 

partenerii 

educaţionali; 

- Asigurarea 

securităţii 

împotriva 

acţiunilor 

antisociale 

(funcţionarea 

sistemului de 

supraveghere video 

şi securitatea 

intrării în incinta 

şcolii); 

 

 

 

 
Resp. cu 

prevenirea 

violenţei în 

şcoală 

 

Resp. cu 

prevenirea 

violenţei în 

şcoală 

Permanent 

 

 

   Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 
Permanent 

 

 

-chestionare; 

-filme tematice; 

-Videoproiector 

-Instrucţiuni; 

apelează la 

serviciile de 

consiliere; 

 
 

- Nota 10 la 

purtare pentru 

90% dintre 

elevi; 

 
- Lipsa 

sancţiunilor 

disciplinare; 

 
 

- Intrarea în 
 - Implicarea 

poliţiei comunitare 

pentru asigurarea 

protecţiei elevilor 

(parteneriat de 

colaborare şi 

acţiuni pe tema 

prevenţiei 

acţiunilor 

antisociale şi a 
violenţei de orice 

formă); 

- Desfăşurarea 

unor lectorate, 

workshop-uri pe 

teme ca: educaţia 

nonviolentă în 
familie, climatul 

   incinta 

spaţiului 

educaţional pe 

bază de 

legitimare a 

persoanelor 

străine; 

 

 
Sem. I Sem. 

II 2020-2021 

 

Consilier 

psihopedagog 

 - Lipsa 

incidentelor 

 afectiv al familiei 

şi personalitatea 

copilului, relaţia 

părinţi-adolescenţi; 

- Derularea unor 

acţiuni în vederea 

conştientizării 

cauzelor şi a 

identificării 

mijloacelor de 

prevenire a 

fenomenelor de 

violenţă şi 

consumului de 

droguri; 

- Protecţia 

împotriva 

calamităţilor 

(cunoaşterea 

modului de acţiune 

  
 

Sem. II 

2020-2021 

 
 

- Plan de 

evacuare; 

-Filme tematice; 

- Numărul 

activităţilor 

realizate la 

orele de 

dirigenţie pe 

această temă; 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resp. comisie 

situaţii de 

urgenţă şi PSI 

   

 

- Cunoaşterea 

normelor de 

protecţie în 

caz de 

calamitate şi a 

normelor PSI 

de către elevi 

şi personal 
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în cazul unei 

catastrofe); 

- Simularea unui 

incendiu şi a unui 

cutremur (teme 

semestriale) 

- Instruirea elevilor 

privind 

comportamentul în 

timpul şi după 

producerea unui 

eveniment; 

- Asigurarea 
cadrului legal şi a 

logisticii necesare; 

 Semestrial 

2020-2021 
 
- Fonduri 

extrabugetare; 

 

   

 

-Documentaţie 

tehnică 

 

 

O3. - Derularea unor 

programe de 

parteneriat şcoală - 

familie pentru 

obţinerea 

succesului şcolar; 

- Iniţierea şi 

derularea unor 

proiecte şi 

programe cu 

caracter cultural- 

artistic cu rol în 

dezvoltarea 

creativităţii 

elevilor; 

- Derularea unor 

programe de 

informare / formare 

a elevilor în spiritul 

valorilor europene, 

al cetăţeniei active 

şi al respectării 

diversităţii 

culturale; 

- Stimularea 

implicării elevilor 

Directori 

Coord. Proiecte 

Diriginţii 

Cadrele 

didactice 

Comisia pentru 

activităţi 

extracurriculare 

Sem I, II 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Permanent 

- cadrele 

didactice 
- elevi 

- parteneri 

educaţionali 

- biblioteca 
- săli de clasă 

- materiale 

informative 

- cabinetele şi 

laboratoarele de 

informatică 

- ateliere 

- creşterea cu 

20% a 

numărului de 

elevi capabili 

să obţină 

succesul 

şcolar; 

- Număr de 

activități / 

Număr de 

elevi implicați 

anual; 

- Numărul de 

materiale / 

produse ale 

elevilor sau de 

materiale 

promoţionale 

realizate 

anual; 

- Număr de 

programe 

derulate anual 

 

Încurajarea 

dezvoltării de 

programe 

educaţionale 

care au în 

vedere 

dimensiunea 

formativă a 

educaţiei şi 

obţinerea 

succesului 

şcolar; 
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 în promovarea 

valorilor şi 

principiilor etice: 

dreptate, toleranţă, 

pace, cetăţenie 

activă, respectarea 

drepturilor omului 

etc. 

- Valorificarea 

valenţelor 

educative ale 

disciplinelor de 

învăţământ; 

realizarea unui 

raport echilibrat 

între conţinutul 

educativ şi cel 

ştiinţific în 

activitatea 

didactică de 

predare-învăţare; 

- Promovarea 

drepturilor omului 

şi formarea 

competenţelor 

specifice societăţii 

cunoaşterii şi 

dezvoltării 

economice; 

- Continuarea 

parteneriatelor 

educative şi 
iniţierea altora; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Permanent 
 

   

 

O4. - Dezvoltarea 

curriculum-ului la 

decizia şcolii 

- Se va întocmi şi 

aviza oferta 

educaţională 

(CDŞ) dinamică şi 

coerentă, 

conformă cu 
nevoile elevilor şi 

resursele existente 

- Identificarea 

nevoilor de 

formare ale 

elevilor în vederea 

Directori 

CA, CP 

Şefi de catedră/ 

comisii 

Cadre didactice 

Anual 

2020-2021 

 

Sem. I 

2020-2021 

 

 

 

 

Anual 

2020-2021 

 

 

- oferta 

MEN 
- opţiunile 

elevilor şi 

părinţilor 

Cabinete 

de 

informatică 

 

- Numărul de 

CDȘ- uri la 

nivelul şcolii 

aprobate de 

ISJ şi CA; 

- Fiecare elev 

să studieze 

CDȘ- urile 

conform 

opţiunilor 

exprimate 

- Aplicarea 

noii oferte 

educaţionale 

în anul şcolar 

 

Reflectarea în 

oferta 

educaţională a 

dinamicii 

sociale şi 

economice, 

pentru a face 

din şcoală o 

instituţie 

flexibilă la 

nevoia de 

formare a 
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elevilor. realizării ofertei 

CDŞ: 

a) realizarea 

ofertei de CDŞ 

b) consultarea 

elevilor 

c) alegerea tipurilor 

de CDS in 

functie de 

optiunile elevilor 

 

  -Aplicarea ofertei 

curriculare la decizia 

scolii 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
e 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Sem. II 

2020-2021 

2020-2021 

- Calitatea 

CDŞ- urilor 

- Măsura 

utilităţii în 

dezvoltare

a 

personalita

tii elevului; 

- Gradul 

de 

aplicabilita

te in viata 

sociala si 

profesional

a 

 

3. DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA RELAŢIILOR DE PARTENERIAT CU 

COMUNITATEA LOCALĂ 

Obiective Acţiuni Responsabilită 

ţi 

Termene Resurse Indicatori 

de evaluare 

Observaţii 

O1. 

Atragerea 

- Asigurarea 

participării 

reprezentanţilor 

autorităţilor 

locale la întâlniri 

cu personalul 

şcolii, cu părinţii 

elevilor, cu 

reprezentanţi ai 

altor instituţii din 

comunitate şi din 

afara ei şi 

organizarea unor 

activităţi 

extraşcolare prin 

colaborarea cu 

acestea; 

-Realizarea de 

protocoale de 

colaborare şi de 

parteneriate cu: 

Primăria, Poliţia, 

Pompierii, 

Direcţia pentru 

Sănătate, CJAP, 

ONG, mass- 

media etc. 

-Organizarea 

unor acţiuni de 

interes comunitar 

în colaborare cu 

Echipa 
managerială 

Coord. proiecte 

Diriginţii 

Preşedinte 

C.R.P 

Sem I, II 

2020-2021 

- instituţii 

specializate: 

DGFP, ISJ, 

CCD, 

AJOFM, 

DSP, Agenţia 

Antidrog, 

Protecţia 

copilului, 

Protecţia 

mediului, 

instituţii de 

cultură etc. 

- Primăria; 

- C.L., C.J. 
- parteneri: 

din 

comunitatea 

locală, ONG- 

uri, 

- agenţi 

economici, 

fundaţii 

- Numărul mare 

de parteneri şi 

parteneriate 

încheiate; 

- Creşterea 

numărului 

Protocoalelor 

încheiate; 

- Număr de 

activităţi în 

colaborare 

anuale; 

- Numărul de 

proiecte şi 

programe 

anuale; 

-Numărul 

parteneriatelor 

 

comunităţii  

locale, a  

partenerilor  

educaţionali  

în realizarea  

optimă a  

activităţilor;  

  

 
Sem I, II 

2020-2021 

  

 

 

 
Semestrial 

2020-2021 
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 autorităţile locale 

şi cu alte 

instituţii ale 

comunităţii; 

-Atragerea unor 

posibili parteneri 

ai şcolii din 

rândul agenţilor 

economici în 

vederea 

conceperii şi 

valorificării unor 

activităţi / 

proiecte comune 

-Schimb de 
experienţă între 

 

 
Permanent 

 
 şcoală şi agenţii 

economici în 

domeniul 

economic – 

administrativ 

Identificarea de 

noi parteneri 

interesaţi în 

educaţie 

     

O2. - Stabilirea unui 

parteneriat real cu 

familiile/ părinţii, 

pentru a asigura 

susţinerea optimă 

a învăţării elevilor 

şi a nevoilor lor 

de dezvoltare; 

- Elaborarea şi 

aplicarea 

sistematică a unor 

proiecte centrate 

pe parteneriatul 

dintre şcoală şi 

familie (Şcoala 

părinţilor);  

- Organizarea 

unor activităţi 

extraşcolare 

diversificate cu 

implicarea 

Diriginţii 

Preşedinte 

C.R.P. 

Consilier 

psihopedagog 

Permanent - părinţii 

elevilor 

- Consiliul 

Reprezentativ 

al Părinţilor 

Consilier 

psihopedagog 

ic 

- Instituţii 

specializate 

- Numărul 

părinţilor 

implicaţi/ 

parteneri 

- Participarea 

100% a 

părinţilor la 

şedinţe/activităţi 

- Scăderea 

numărului de 

elevi 

exmatriculaţi şi 

care 

abandonează 

şcoala 

- Reducerea 

absenteismului 

- Grafice anuale 

de desfăşurare a 

lectoratelor cu 

părinţii şi 

 

Creşterea  

nivelului de  

participare a  

părinţilor la  

viaţa şcolii;  

  

Când se 

impune 

  

 
Sem. I,II 

2020-2021 



38 

 

 părinţilor pentru 

atragerea acestora 

în procesul de 

educaţie şi 

responsabilizarea 

lor şi a elevilor; 

- Organizarea de 

lectorate cu 

părinţii pentru 

prevenirea 

acţiunilor de 
violenţă în şcoală 

 

 

 

lunar 

tematica 

acestora 

 

O3. 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare: 

- Asigurarea 

mobilităţii 

cadrelor didactice 

şi elevilor  

-Schimburi de 

experienţă 

- Diseminarea 

produselor finale 

- Popularizarea 

proiectelor de 

parteneriat şcolar 

aflate in derulare 

in unităţile de 

învăţământ din 

judeţul Arges 

Echipa 
managerială 

Coord. 

Proiecte 

Echipele de 

proiect 

Contabil şef 

 

2020-2021 
- unităţi 
şcolare din 

judeţ şi din 

ţară 

- Realizarea 

unei instruiri 

practice 

eficiente 

- numărul mare 

de 

mobilităţi 

individuale 

- Numărul mare 

de parteneri şi 

parteneriate 

încheiate 
- Numărul de 

elevi şi cadre 

didactice 

participante 

- un număr 

minim de 2 

activităţi lunare 

organizate de 

către şcoala 

noastra 

- un număr 

minim de 2 

activităţi lunare, 

în calitate de 

participanţi 
- popularizarea 

activităţilor în 

mass-media 

 

proiecte   

individuale   

şi   

multilaterale   

, parteneriate   

cu şcoli şi   

instituţii.   
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4.ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOLTAREA BAZEI 

MATERIALE 

 

Obiective Acţiuni Responsabilităţi Termene Resurse Indicatori 

de evaluare 

Observaţii 

O1. 

Utilizarea 

eficientă a 

Realizarea 

Planului de 

dezvoltare a 

bazei materiale 

a liceului pe 

ansamblu 

 

 

- Reparaţii 

curente interior 

local/ igienizări 

şcoală; 

- Reabilitare 

grupuri 

sanitare; 

 

 
 

 

 

 

Director 

Contabil şef 

Administrator 

 

 

 

 

 

 

 

 
Permanent  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- fonduri 

bugetare, CL, 

CRP 

 

- Gradul de 

confort si 

condiţii 

optime 

oferite 

elevilor si 

cadrelor 

didactice; 

- Numărul şi 

calitatea 

activităţilor 

desfăşurate 

în școală. 

 

resurselor   

bugetare   

(locale şi   

naţionale) şi   

extrabugetare 

; valorificarea 

 
 

resurselor   

financiare   

pentru 

dezvoltarea 

 
 

bazei   

materiale a 

şcolii; 

 
Proiect 

cofinanțat de 

Primărie 

împreună cu 

Consiliul 

Local 

 

O2. - Consolidarea 

rolului 

părinţilor prin 

CRP în vederea 

atragerii de 

fonduri 

extrabugetare 

sau de donaţii 

pri Asociatia de 

parinti a 

Liceului 

Teoretic „Ion 

Mihalache” 

Topoloveni; 

- Atragerea de 

parteneri/ 

sponsori. 

Director 

Directori adj. 

Contabil şef 

Administrator 

Coord. Proiecte 

Preşedinte CRP 

Permanent -Fonduri 

bugetare 

-fonduri 

bugetare şi de 

la CRP 

Sumele 
obţinute prin 

sponsorizări 

şi din surse 

extrabugetar 

e 

 

Identificarea  

unor noi  

surse de  

finanţare  

extrabugetare  
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5. PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN CONTEXTUL CLIMATULUI 

CONCURENŢIAL ACTUAL DE DESCENTRALIZARE ŞI DE AUTONOMIE 

INSTITUŢIONALĂ 

 

Obiective Acţiuni Responsabilităţi Termene Resurse Indicatori 

de evaluare 

Observaţii 

O1. 

Realizarea 

unei noi 

-Responsabilitatea 
şi motivarea 
resursei umane 
pentru promovarea 
imaginii şcolii; 

- Atragerea de 

resurse pentru 

realizarea unor 

materiale de 

promovarea a 

imaginii şcolii; 
- Realizarea unor 

parteneriate cu 

instituţii/ 

organizaţii/ mass- 

media, implicate 

în promovarea 

imaginii şcolii; 

- elaborarea 

ofertei 

educaţionale 

pentru 

anul şcolar 

următor, 

adecvată cererii şi 

în 

concordanţă cu 

resursele şcolii; 

- organizarea de 

echipe 

mixte (cadre 

didactice 

şi reprezentanţi ai 

comunităţii), în 

vederea 

participării la 

diferite proiecte 

de 

dezvoltare 
educaţională, 

locală, 
comunitară 

Echipa 
managerială 

Cadre didactice 

 
 

Permanent 

- cadre didactice 
- elevi 

- părinţi 
- bugetul 

Consiliului 

Reprezentativ 

al Părinţilor 

- sponsorizări 

-Existenta 

materialelor 

de 

promovare a 

imaginii 

şcolii 

-Implicarea 

tuturor 

cadrelor 

didactice 

pentru 

promovarea 

imaginii 

şi/sau 

realizarea de 

materiale 

promoţionale 

şi 

distribuirea 

acestora; 

-Existenta 

contractelor 

de 

parteneriat 

- Existenta 

programului 

de activitate 

extraşcolară 

-Corelarea 

planului de 

şcolarizare 

cu 

priorităţile de 

formare şi 

continuare a 

studiilor. 

 

imagini a   

şcolii ca un   

centru de   

resurse   

educaţionale   

şi de servicii   

oferite   

comunităţii;   
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O2. 

Reconsidera 

Evaluarea 

fluxului posibil 

al populaţiei 

şcolare spre 

Liceul Teoretic 

„Ion Mihalache” 

Topoloveni prin 

chestionarea 

elevilor din 

clasele a VIII-a 

din şcolile 

generale din jur; 

- Realizarea unui 

plan de 

marketing 

educaţional 

 Sem.II 

2020-2021 

- Echipa de 

proiect 

- Elevi 

- Cadre 

didactice 

- Parteneri 

- Cabinete de 

informatică,  

- Laptop 

-Videoproiector 

- Pliante 

- Film 

promovare 

şcoală 

- Ocuparea 

locurilor în 

prop. de 

100% - 

Numărul de 

profesori şi 

de elevi 

implicaţi în 

activităţi/ 

parteneriate 

din planul de 

marketing; 

- Numărul 

activităţilor 

şi calitatea 

acestora 

 

-rea  

marketingul  

ui  

educaţional  

în vederea  

creşterii  

fluxului de 

elevi şi 
Sem. I 

2020-2021 
asigurarea  

finalităţii  

educaţionale  

.  

 - Constituirea 

reperelor 

marketingului 

educaţional, în 

vederea 

promovării 

ofertei 

educaţionale 

- Realizarea şi 

promovarea 

ofertei în şcoli 

- Activităţi 

derulate în şcoală 

cu elevi din clasa 

a VIII-a de la 

şcolile generale 

din apropiere 

(Ziua 

porţilor deschise 

– asistarea la 

activităţi 

desfăşurate în 

atelierele-şcoală, 

vizitarea 

laboratoarelor 

etc.) 

- Informarea 

permanentă a 

comunităţii locale 

cu privire la 

oferta 

educaţională, prin 

mass-media 

(presa scrisă 

locală) 

- Editarea anuală 

  
Sem.II 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 
Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 
De câte ori 

- Materiale de 

promovare a 

imaginii şcolii 

- Creaţii ale 

elevilor şi 

cadrelor 

didactice 

- Portofolii 

- Proiecte 
- Mape 

didactice 

- Produsele 

elevilor şi ale 

dascălilor 

- Panouri  

Popularizare 

a ofertei 

educaţionale 

şi 

îmbunătăţire 

a imaginii 

şcolii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 număr/an 
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 a Revistei 

Liceului şi 

promovarea 

acesteia 

- Amenajarea 

panourilor şcolii 

cu informaţii de 

actualitate, cu 

produsele 

elevilor, ale 

cadrelor didactice 

şi cu rezultatele 

şcolare 

- Expoziţii/ 

sesiuni de 

referate: 

evenimente 

importante, 

activităţi etc 

 este cazul   

 

 
 

- Numărul 

de panouri 

amenajate la 

standarde 

ridicate 

 

 

 
 

- Existenţa 

portofoliilor 

/materialelo

r didactice 

în fiecare 

cabinet 

 

 

IV. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI DE 

DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

 

Implementarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională va fi realizată de către 

întregul personal al şcolii. 

 

EVALUAREA INTERNĂ: 

 

Se va urmări sistematic: 
 Corespondenţa între ceea ce s-a făcut şi ceea ce s-a planificat; 

 Realizarea de acţiuni corective în cazul nerespectării termenelor sau 

neîndeplinirii unor indicatori de calitate 

Procesul de evaluare va fi asigurat de echipa managerială şi echipa de 
realizare (actualizare) prin: 

 Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

 Includerea de acţiuni specifice în planul de activitate al Consiliului de Administraţie, 

al Consiliului Profesoral, al tuturor comisiilor; 

 Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral, Consiliului de 

Administraţie; 

 Revizuire periodică şi corecţii. 

Activităţile de monitorizare şi evaluare vor consta în: 
 Realizarea procedurilor de monitorizare a ţintelor; 

 Discuţii cu cadrele didactice şi elevii asupra schimbărilor care au avut loc în procesul 

de predare – învăţare – evaluare; 

 Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor individuale; 

 Comunicarea acţiunilor corective prin raportare la rezultatelor obţinute; 

 Interpretarea datelor privind nivelul de atingerea ţintelor; 

 Stabilirea impactului asupra comunităţii. 

 Fişe de autoevaluare; portofoliile membrilor comisiei; asistenţe/inter-asistenţe; lecţii 

demonstrative; acţiuni extracurriculare; schimb de experienţă în cadrul cercurilor 

pedagogice sau în cadrul unor proiecte. 
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EVALUAREA EXTERNĂ: va fi realizată de reprezentanţii ISJ, MEN 

 

Grup-ţintă 

Beneficiari direcţi: elevii 

 

Refacerea echităţii în educaţie şi formarea competenţelor de bază pentru toţi elevii, 

astfel încât să favorizeze pregătirea profesională ulterioară şi participarea la viaţa activă, prin: 

 Aprofundarea studiului limbii, istoriei şi civilizaţiei române ca elemente 

fundamentale pentru păstrarea identităţii naţionale, în contextul integrării noastre 

europene şi al globalizării, caracteristici majore ale proceselor contemporane; 

 Programe de asimilare a limbajului informatic şi de asigurare a condiţiilor pentru 

învăţarea şi utilizarea fluentă a două limbi de circulaţie internaţională, condiţii 

indispensabile pentru o comunicare eficientă şi pentru accesul la informaţie în 

societatea educaţională; 

 Stimularea şi recompensarea materială a elevilor premiaţi la olimpiadele şi 

concursurile şcolare; 

 Realizarea unor programe integrate privind antrenarea elevilor în activităţi culturale 

şi sportive extraşcolare; 

 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor naţionale. Organizarea 

probelor de simulare, prelucrarea datelor şi adoptarea unor programe de acţiune 

reparatorie acolo unde este cazul. 

 Beneficiari indirecţi: cadrele didactice, familia, comunitatea locală 

 

Rolul familiei în educarea copilului şi a adolescentului este definitoriu. Grupul ţintă principal 

al acestui proiect îl constituie elevii, dar la acest grup ţintă putem ajunge prin cadrele 

didactice care, deşi reprezintă un grup ţintă secundar, este grupul ţintă-cheie al acestui proiect. 

Sprijinirea activităţilor de învăţare ale elevilor se poate face doar prin adaptarea informaţiei la 

nevoile şi nivelul de înţelegere a elevilor. Consolidarea rolului şcolii, ca principală instituţie 

de educaţie şi învăţământ şi racordarea la cerinţele contemporane, presupune următoarele 

direcţii majore de acţiune în strategia dezvoltării instituţionale în domeniul curriculum: 

 Sprijinirea cadrelor didactice în aplicarea curriculum-ului naţional, respectiv în 

dezvoltarea de curriculum la nivelul şcolii, pe domenii: adaptarea la grupurile ţintă, 

alegerea conţinuturilor adecvate, stabilirea strategiilor şi a mijloacelor care să 

favorizeze dezvoltarea individuală şi personală a elevilor, practicarea unei evaluări 

formative şi stimulative; 

 Ameliorarea calităţii învăţământului, a performanţelor generale ale tuturor elevilor 

şi obţinerea de performanţe superioare ale învăţării, prin exercitarea unui nou sistem 

de monitorizare şi control al calităţii în învăţământ, centrat pe performanţe şi 

competitivitate. 

 Proiectarea unui plan de şcolarizare adaptat cerinţelor elevilor şi comunităţii locale. 

 


