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I. ANALIZA ȘI DIAGNOZA 

        
1. ARGUMENTUL ȘI JUSTIFICAREA PROIECTULUI 

 

Contextul social, economic şi politic al prezentului este marcat de integrarea României în Uniunea 

Europeană, fapt care impune, cu mai multă stringenţă, necesitatea racordării la standardele şi cerinţele 

europene în domeniul educaţiei. Studierea sistemelor educaţionale europene şi implementarea 

elementelor de progres devin o obligaţie morală faţă de beneficiarii actului educativ.  

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională va avea în vedere iniţierea şi derularea unor acţiuni 

care să conducă la atingerea acestor standarde și va fi pus în aplicare în urma unui acord deplin între 

managerul unităţii şcolare ca propunător al strategiei de dezvoltare, personalul unităţii de învăţământ şi 

toţi ceilalţi factori implicaţi în procesul intructiv-educativ (părinţi, comunitate locală, parteneri 

educaționali).  

Trebuie înţeles și asumat faptul că dezvoltarea unei instituţii nu este un atribut exclusiv al 

persoanei ce ocupă funcţia de conducere, ci al unei echipe închegate, conştientă de necesitatea atingerii 

unor obiective şi motivată să-şi asume demersurile convergente în acest sens. 

Vor fi implicați în implementarea proiectului: 

 Managerul unităţii de învăţământ în calitate de coordonator al echipei şi propunător al 

strategiei de dezvoltare. 

 Cadrele didactice prin sarcinile care revin din fişa postului precum şi prin 

responsabilităţile asumate voluntar în raport cu o serie de obiective definite; asumarea 

responsabilităţilor se va întemeia pe calităţile, competenţele, abilităţile şi înclinaţiile 

fiecărui cadru didactic. 

 Părinţii prin activităţi derulate la nivelul unităţii de învăţământ (lectorate, întâlniri cu 

diriginţii, participarea la activităţi educative). 

 Reprezentanţii comunităţii și administraței locale prin asigurarea resurselor financiare 

necesare atingerii unor obiective investiţionale. 

 ONG-uri și firme private prin efectul unor parteneriate constituite cu unitatea de 

învăţământ. 

 
2. PREZENTAREA INSTITUȚIEI 

 

2.1. REPERE ALE MEDIULUI GEO-STRATEGIC 

 

Liceul Teoretic Ioan Slavici este o unitate de învățământ de stat, cu predare în limba română, 

situat în regiunea de SUD-EST, județul Vrancea, orașul Panciu.  

Regiunea de SUD-EST este a doua ca mărime din România și are o poziție geopolitică și 

geostrategică majoră în U.E. și N.A.T.O. prin granița cu Moldova și Ucraina, prin deschiderea la 

Marea Neagră și gurile de vârsare ale Dunării. Obiectivele Regiunii de SUD-EST  sunt coerente cu 

documentele programatice naționale și europene, vizând asigurarea unei dezvoltări echilibrate a 

teritoriului regiunii, prin valorificarea resurselor locale și susținerea economiilor locale, cu păstrarea 

valorilor mediului înconjurator și asigurarea condițiilor de oportunități egale pentru întreaga populație. 

Un alt rezultat al aplicării acestei strategii de dezvoltare va fi asigurarea unei dezvoltări policentrice 

echilibrate a regiunii și eliminarea disparitaților intra-regionale. 

Județul Vrancea este situat la intersecția celor trei regiuni istorice – Moldova, Țara Românească 

și Transilvania, are o suprafața de 4863 km pătrați, o populație de aproape 400000 de locuitori și 

cuprinde 5 orașe și 68 de comune. 

Panciu face parte din categoria oraşelor mici cu o populație care se ridică la 7.664 de locuitori, 

conform recensământului efectuat în 2011, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se 

înregistraseră 8.903 locuitori şi este  situat în partea de nord-est a judeţului Vrancea, la 200 km de 

capitala ţării şi la aproximativ 35 km de Focşani, reşedinţa judeţului. Este centrul economic şi 

administrativ al podgoriei cu acelaşi nume, în care sunt înglobate şi localităţile Crucea de Jos, Crucea 

de Sus, Dumbrava, Neicu şi Satu Nou. 
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2.2. SCURT ISTORIC 

 

Istoria liceului îşi are începutul în urmă cu 71 de ani. În 1947 profesorul Neculai Pospai cere 

organelor în drept, printr-un memoriu semnat de peste 1000 de cetăţeni din Panciu şi din comunele 

limitrofe, înfiinţarea unui liceu.  

La 1 septembrie 1947, Gimnaziul unic s-a transformat în liceu de 8 clase (V-XII). Gimnaziul unic 

şi liceul, în primul an de existenţă, au funcţionat, după plecarea armatei germane, în zona gării. Primul 

director al liceului a fost profesorul de franceză Neculai Pospai.  

În urma reformei învăţământului din august 1948, după modelul sovietic, liceul devine Şcoala 

Medie Panciu, ce a funcţionat la început în localul actualei primării, construită în timpul generalului 

Antonescu – la etaj, unde până de curând a funcţionat căminul de copii. Amenajarea claselor s-a făcut 

cu ajutorul părinţilor elevilor. Şcoala a fost dotată cu mobilier şi material didactic, prin sprijin local. 

Între 1951-1955 s-a construit un local propriu – actualmente Liceu Tehnologic Al. I. Cuza - Panciu.  

Construcţia actualului local a început în 1960, cu implicarea autorităţilor locale, a părinţilor şi 

chiar a elevilor. A fost inaugurat la 14 septembrie 1963. Între 1957-1965 denumirea actualei unităţi de 

învăţământ a fost Şcoala Medie Mixtă Panciu. Începând cu 1965 se revine la denumirea de liceu – 

Liceul Teoretic Ioan Slavici - Panciu – cu durată de şcolarizare de 11 ani, ultima promoţie fiind în 

1967, după care, în condiţiile generalizării gimnaziului de 8 clase în 1964, liceul va avea clasele a IX - 

XII-a, prima promoţie fiind cea din 1969. Până în 1979 şcoala generală şi liceul au format o singură 

instituţie, liceul având profil teoretic. În anul şcolar 1977-1978 s-a construit internatul liceului.  

Mari merite în construcţia noului local al liceului, a terenului de sport, cu suprafaţa din zgură – a 

internatului şi a laboratorului de biologie (1972), are profesorul  de chimie Ciulacu Ion, primul cu 

gradul didactic I dintre profesori, director al liceului şi primul inspector general al învăţământului 

vrâncean, după reorganizarea administrativ-teritorială din februarie 1968. Între 1 septembrie 1979 şi 

31 august 1990, liceul a avut profil agroindustrial, perioadă în care prestigiul a mai scăzut pentru că 
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elevii cei mai dotaţi intelectual dădeau admitere la licee teoretice, economice, sanitare, militare, 

teologice şi chiar industriale din Focşani sau din alte judeţe. După răsturnarea politică din 1989, s-a 

revenit la profilul teoretic începând cu 1 septembrie 1990. Explozia preţurilor la începutul anilor ’90 a 

făcut ca funcţionarea internatului să înceteze în vara anului 1991, deşi existau condiţii excelente de 

cazare. Sala de mese a fost folosită ca sală de sport sau discotecă, iar în fostele dormitoare s-au 

amenajat ateliere şi cercuri ale Clubului elevilor – Panciu.  

Reparaţia capitală, sau în termenii de astăzi reabilitarea liceului, s-a realizat în 2005, între aprilie 

şi noiembrie. A fost pus acoperiş din tablă, s-a înlocuit instalaţia electrică, tâmplăria, mobilierul, s-au 

amenajat grupuri sanitare noi, o nouă încălzire centrală. Reabilitarea fostului internat, începută în 

noiembrie 2005, s-a terminat în vara lui 2006, în prezent aici funcţionând o parte din clasele Liceului 

Tehnologic Al. I. Cuza - Panciu, cabinetul de orientare şi consiliere psihopedagogică, cabinetul 

logopedic şi biblioteca.  

Sala de sport, una din cele 400 construite în timpul guvernării Năstase, a fost dată în folosinţă în 

luna noiembrie 2005, fiind folosită atât de elevii liceului, ai gimnaziului cât şi de tineretul oraşului, 

fiind administrată de primărie.  

Un moment foarte important în istoria liceului a fost în anul 2003, când, cu ocazia Zilelor Liceului 

s-au sărbătorit şi 55 de ani de existenţă a acestei instituţii de învăţământ şi educaţie. La sărbătoare au 

participat: ministrul învăţământului, profesor universitar Ecaterina Andronescu, care a acordat o 

Diplomă de excelenţă si o plachetă comemorativă, Dan Nica, ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei 

informaţiilor, senatori şi deputaţi de Vrancea, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian 

Oprişan, conducerea I.S.J. Vrancea, prin inspectorul general Enache Mândrescu şi conducerea oraşului 

prin primarul Ion Petre.  

În anul 2011 Liceul Teoretic Ioan Slavici, dobândește autorizarea de funcționare pentru ciclu 

gimnazial de studii și înființează prima clasă de gimnaziu. În februarie 2016 se încheie reabilitarea 

liceului realizată prin proiectul EDU Panciu – Educație și cunoaștere considerat cea mai mare 

investiție în educație realizată la nivelul Regiunii Sud-Est. Proiectul pentru extinderea, dotarea și 

reabilitarea Liceului Teoretic Ioan Slavici implementat de Primăria orașului Panciu în perioada martie 

2012 - februarie 2016, a avut o valoare de 30.494.077,94 lei și a fost cofinanțat de Uniunea Europeană 

prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Au fost construite două corpuri de clădiri noi, cu 18 

săli de clasă, o sală multimedia, un observator astronomic, singurul din județul Vrancea, și un teren de 

sport modern, cu gazon sintetic. Inaugurarea noilor spații a avut loc pe 26 februarie 2016 în prezența 

doamnei Luminița Mihailov, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, precum și a 

unui număr însemnat de reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale. 

 

2.3. ETAPE CU PRIVIRE LA FUNȚIONAREA INSTITUȚIEI 

 

1947 – înființarea instituției ca liceu cu 8 clase (V – XII) 

1948 – după modelul sovietic, liceul devine Şcoala Medie Panciu cu funcționare în actualul local al 

Primăriei orașului Panciu 

1951-1955 – construirea localului propriu – actualul Liceu Tehnologic Al. I. Cuza - Panciu 

1960-1963 – construirea actualei clădiri a liceului 

1948-1953 – funcționarea cu şcolarizare de 4 ani (clasele VIII-XI)  

1953-1957 – funcționarea cu şcolarizare de 3 ani  (clasele VIII-X )   

1957-1965 – funcționarea ca şcoală medie de 11 ani, cu denumirea Şcoala Medie Mixtă Panciu 

1965 – funcționarea ca liceu cu durata de școlarizare de 11 ani sub denumirea – Liceul Teoretic Ioan 

Slavici – Panciu 

1969 – prima promoție de liceu 

1979-1990 – funcționarea cu profil agro-industrial 

1990 – revenirea la profilul teoretic 

2011 – obținerea autorizării de funcționare pentru ciclul gimnazial de studii 

2016 – finalizarea proiectului de extindere, reabilitare și dotare a liceului - EDU Panciu – Educație și 

cunoaștere 

2016 – obținerea autorizării de funcționare pentru specializarea Științe Sociale – Profil Uman 
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3. DIAGNOZA 

 

3.1. MEDIUL INTERN 

 

A. POPULAŢIA ŞCOLARĂ 

 

Număr de elevi: 562 

Provenienţă: din mediul urban – 289; din mediul rural – 273  

Număr de clase: 22 

 

B. PERSONALUL ŞCOLII 

 

Număr de cadre didactice: 33 - Titulari: 30, Suplinitori: 3 

Număr de cadre didactice auxiliare: 4 (1 secretar, 1 administrator financiar, 1 bibliotecar, 1 laborant 

cu atribuții de administrator de patrimoniu) 

Număr de cadre nedidactice: 6 (5 îngrijitori, 1 muncitor de întreținere) 

 

C. CALITATEA PERSONALULUI DIDACTIC: 

 

 Personal calificat: 32 / Personal necalificat: 1 

 Cu performanţe în activitatea didactică: 75% 

 Absolvenţi de cursuri de formare: 97% 

 

D. REZULTATE ŞCOLARE ALE ELEVILOR:  

 

An şcolar 2007 – 2008 

Elevi rămaşi 

înscrişi 

Elevi promovaţi Elevi 

nepromovaţi 

Promovaţi pe medii 

 

433 

 

432 

 

1 

5-6.99 7-8.99 9-10 

15 329 

 

88 

Elevi cu rezultate bune şi foarte bune: 95,48% 

Elevi cu rezultate slabe: 4,52% 

 

An şcolar 2008 – 2009 

Elevi rămaşi 

înscrişi 

Elevi promovaţi Elevi 

nepromovaţi 

Promovaţi pe medii 

508 507 
 

1 

5-6.99 7-8.99 9-10 

39 329 139 

Elevi cu rezultate bune şi foarte bune: 92,31% 

Elevi cu rezultate slabe: 7,69% 

 

An școlar 2009 – 2010 

Elevi rămaşi 

înscrişi 

Elevi promovaţi Elevi 

nepromovaţi 

Promovaţi pe medii 

 

535 

 

 

532 

 

 

3 

5-6.99 7-8.99 9-10 

47 343 142 

Elevi cu rezultate bune şi foarte bune: 91,17% 

Elevi cu rezultate slabe: 8,83% 
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An școlar 2010 – 2011 

Elevi rămaşi 

înscrişi 

Elevi promovaţi Elevi 

nepromovaţi 

Promovaţi pe medii 

548 522 26 
5-6.99 7-8.99 9-10 

33 305 184 

Elevi cu rezultate bune şi foarte bune: 93,68% 

Elevi cu rezultate slabe: 6,32% 

 

An școlar 2011 – 2012 

Elevi rămaşi 

înscrişi 

Elevi promovaţi Elevi 

nepromovaţi 

Promovaţi pe medii 

551 534 

 

17 5-6.99 7-8.99 9-10 

87 275 172 

Elevi cu rezultate bune şi foarte bune: 83,71% 

Elevi cu rezultate slabe: 16,29% 

 

An școlar 2012 – 2013 

Elevi rămaşi 

înscrişi 

Elevi promovaţi Elevi 

nepromovaţi 

Promovaţi pe medii 

532 523 9 
5-6.99 7-8.99 9-10 

28 307 188 

Elevi cu rezultate bune şi foarte bune: 94,65% 

Elevi cu rezultate slabe: 5,35% 

 

An școlar 2013 – 2014 

Elevi rămaşi 

înscrişi 

Elevi promovaţi Elevi 

nepromovaţi 

Promovaţi pe medii 

524 518 

 

5 5-6.99 7-8.99 9-10 

30 275 213 

Elevi cu rezultate bune şi foarte bune: 94,21% 

Elevi cu rezultate slabe: 5,79% 

 

An școlar 2014 – 2015 

Elevi rămaşi 

înscrişi 

Elevi promovaţi Elevi 

nepromovaţi 

Promovaţi pe medii 

538 533 5 5-6.99 7-8.99 9-10 

28 261 244 

Elevi cu rezultate bune şi foarte bune: 94,75% 

Elevi cu rezultate slabe: 5,25% 

 

An școlar 2015 – 2016 

Elevi rămaşi 

înscrişi 

Elevi promovaţi Elevi 

nepromovaţi 

Promovaţi pe medii 

527 524 3 5-6.99 7-8.99 9-10 

19 248 257 

Elevi cu rezultate bune şi foarte bune: 96,24% 

Elevi cu rezultate slabe: 3,76% 

 

An școlar 2016 – 2017 

Elevi rămaşi 

înscrişi 

Elevi promovaţi Elevi 

nepromovaţi 

Promovaţi pe medii 

532 515 17 5-6.99 7-8.99 9-10 
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12 287 216 

Elevi cu rezultate bune şi foarte bune: 97,66% 

Elevi cu rezultate slabe: 2,34% 

 

E. PROMOVABILITATE LA EXAMENELE NAŢIONALE: 

 

Anul de 

absolvire 

Total elevi înscriși 

în examenul de 

Bacalaureat 

Procent de 

promovabilitate 

Total elevi înscriși în 

examenul de 

Evaluare Națională 

Procent de 

promovabilitate 

2007 152 92,11% - - 

2008 117 95,73% - - 

2009 116 97,41% - - 

2010 118 78,81% - - 

2011 133 70,68% - - 

2012 123 69,70% - - 

2013 116 73,28% - - 

2014 110 70,91% - - 

2015 131 81,68% 20 100% 

2016 99 86,73% 25 100% 

2017 108 89,79% 21 100% 

 

F. REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 

 
AN ȘCOLAR TOTAL PREMII ȘI MENȚIUNI  

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI 

ȘCOLARE JUDEȚENE, 

NAȚIONALE ȘI 

INTERNAȚIONALE 

2012-2013 136 

2013-2014 142 

2014-2015 156 

2015-2016 173 

2016-2017 176 

 

G. COMPORTAMENT SOCIAL:   

În cadrul unității nu se înregistrează abateri majore sau acte sociale deviante. Atât elevii cât şi 

personalul didactic și nedidactic dovedesc respectarea normelor şi convenţiilor pe care se 

fundamentează relaţiile interpersonale specifice unei instituții de învăţământ. Nu sunt acte de 

încălcare a legii. 

 

H. RATA ABANDONULUI ŞCOLAR:  

 An şcolar 2006-2007: 1,22% 

 An școlar 2007-2008: 0,97% 
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 An școlar 2008-2009: 0,99% 

 An școlar 2009-2010: 0,38% 

 An școlar 2010-2011: 1,82% 

 An școlar 2011-2012: 1,63% 

 An școlar 2012-2013: 0,94% 

 An școlar 2013-2014: 0,39% 

 An școlar 2014-2015: 0,74% 

 An școlar 2015-2016: 0,57% 

 

I. OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

Liceul Teoretic Ioan Slavici – Panciu este o unitate de învățământ de stat, învățământ de zi, cu 

nivel gimnazial de studii autorizat (cu clase de la a V-a la a VIII-a) și nivel liceal de studii acreditat (cu 

clase de la a IX-a la a XII-a), structurat după cum urmează:  

 filiera teoretică, profil real, specializările: Matematică-Informatică şi Știinţele Naturii   

 filiera teoretică, profil uman, specializările: Filologie și Științe Sociale 

 filiera tehnologică, ruta directă de calificare, profil servicii, specializarea Tehnician în 

activităţi economice 

 

Oferta curriculară la decizia școlii cuprinde următoarele discipline opționale corespunzătoare 

nivelului gimnazial de studiu și specializărilor nivelului liceal de studiu: 

 

NIVEL LICEAL DE STUDIU 
 

CLASA SPECIALIZARE DENUMIRE 

OPȚIONAL 

TOTAL 

CDȘ 

CDȘ 

ALOCAT 

CATEDRA 

 

 

 

IX 

9A Matematică - 

Informatică 

Informatică - 

APROFUNDARE 

1 1 INFORMATICĂ 

9B Științele Naturii Educație pentru sănătate 1 1 BIOLOGIE 

9C Filologie Franceza prin cântec 1 1 FRANCEZĂ 

9D Științe Sociale Franceza prin cântec 1 1 FRANCEZĂ 

9E Economic - 0 - - 

 

 

 

 

X 

10A Matematică - 

Informatică 

Informatică aplicată 1 1 INFORMATICĂ 

10B Științele Naturii Capitole speciale de 

algebră 

1 1 MATEMATICĂ 

10C Filologie Limba engleză în 

actualitate 

1 1 ENGLEZĂ 

10D Filologie Limba engleză în 

actualitate 

1 1 ENGLEZĂ 

10E Economic - 0 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI 

 

 

 

11A Matematică-

Informatică 

Programare vizuală  

4-5 

1 INFORMATICĂ 

Operatori Sumă și 

Produs 

1 MATEMATICĂ 

Probleme pentru 

examen 

2 MATEMATICĂ 

11B Științele Naturii 

 

Fizică și 

interdisciplinaritate 

 

 

4-5 

1 FIZICĂ 

Chimie ecologică 1 CHIMIE 

Sănătatea reproducerii 1 BIOLOGIE 

Probleme pentru 

examene 

2 MATEMATICĂ 

11C Filologie Psihologie socială  1 SOCIO-UMANE 
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Economie aplicată  

5-6 

 

1 SOCIO-UMANE 

Comunicare în limba 

franceză 

1 FRANCEZĂ 

Engleza pentru examene 1 ENGLEZĂ 

Istoria Monarhiei în 

România 

1 ISTORIE 

11D 

 

 

 

 

 

 

 

Filologie 

 

 

 

 

 

 

 

Psihologie socială  

 

5-6 

 

 

 

 

 

 

1 SOCIO-UMANE 

Economie aplicată 1 SOCIO-UMANE 

Comunicare în limba 

franceză 

1 FRANCEZĂ 

Engleza pentru examene 1 ENGLEZĂ 

Istoria Monarhiei în 

România 

1 ISTORIE 

11E Economic CDL 2 2 TEHNOLOGII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A Matematică - 

Informatică 

Probleme pentru 

examene 

3-4 2 MATEMATICĂ 

Biologia pentru 

examene 

1 BIOLOGIE 

12B Științele Naturii Probleme pentru 

examene 

 

 

 

5-6 

2 MATEMATICĂ 

Biologia pentru 

examene 

1 BIOLOGIE 

Știință – Tehnologie – 

Societate 

1 FIZICĂ 

Legile chimiei 1 CHIMIE 

12C Filologie Elemente de stilistică a 

textului 

 

 

 

6-7 

 

1 ROMÂNĂ 

Logică pentru examene 1 SOCIO-UMANE 

Învățarea limbii 

franceze prin mijloace 

media 

1 FRANCEZĂ 

Competențe cheie în 

limba engleză 

1 ENGLEZĂ 

Istoria recentă 1 ISTORIE 

Etică aplicată 1 SOCIO-UMANE 

Geografia pentru 

examene 

1 GEOGRAFIE 

12D 

 

 

 

 

Filologie 

 

 

 

 

Elemente de stilistică a 

textului 

 

 

 

 

6-7 

 

 

1 ROMÂNĂ 

Logică pentru examene 1 SOCIO-UMANE 

Învățarea limbii 

franceze prin mijloace 

media 

1 FRANCEZĂ 

Competențe cheie în 

limba engleză 

1 ENGLEZĂ 

Istoria recentă 1 ISTORIE 

Etică aplicată 1 SOCIO-UMANE 

Geografia pentru 

examene 

1 GEOGRAFIE 
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12E Economic Analiza pieței 2 2 TEHNOLOGII 

 

 

NIVEL GIMNAZIAL DE STUDIU 
 

CLASA SPECIALIZARE DENUMIRE 

OPȚIONAL 

TOTAL 

CDȘ 

CDȘ 

ALOCAT 

CATEDRA 

V 5A - Conversație în limba 

engleză 

 

1-3 

1 ENGLEZĂ 

Informatică aplicată 1 INFORMATICĂ 

VI 

 

 

6A 

 

 

- 

 

 

Conversație în limba 

engleză 

 

1-3 

 

1 ENGLEZĂ 

Informatică aplicată 1 INFORMATICĂ 

Noțiuni de 

astronomie 

1 FIZICĂ 

VII 7A - Complemente de 

geometrie 

 

1-2 

1 MATEMATICĂ 

Informatică aplicată 1 INFORMATICĂ 

VIII 8A - Complemente de 

algebră și geometrie 

 

1-2 

1 MATEMATICĂ 

Informatică aplicată 1 INFORMATICĂ 

 

J. PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE:  

Proiectele și programele educative inițiate și derulate la nivelul unității vizează dezvoltarea 

nivelului de educaţie, cultură şi conduită socială a elevului. Prin intermediul acestora se urmărește 

implicarea elevului în : acţiuni umanitare (ajutorarea unor categorii sociale defavorizate sau cu situaţie 

financiară precară) ; activități de voluntariat și cetățenie activă ; activități artistice şi de divertisment ; 

aniversări prilejuite de evenimente locale, naţionale şi mondiale precum Ziua Liceului, Ziua Educaţiei, 

Ziua Francofoniei, Ziua Limbilor Străine, Ziua Pământului, etc. ; activități de informare, documentare 

și publicistică școlară ; activități de educație estetică și cultural-artistică ; 

 

Proiectele și programele educative permanente derulate în cadrul unității sunt : 

 Clubul ImpactPerfectLIS – educaţie prin proiecte în folosul comunităţii 

 Revista ACTUALIS – publicistică liceală decentă şi înţeleaptă! 

 Corul de cameră CANTABILE 

 Centru de pregătire, pretestare și examinare Cambridge 

 Centru de pregătire DELF 

 Trupa de teatru PROTHA 

 Clubul PC Wizard 

 ECDL – în educație 

 

K. PARTENERIATE 

K.1. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

NR. 

CRT. 

PARTENERUL DATA ÎNCHEIERII 

PARTENERIATULUI 

RESPONSABIL DERULARE 

PARTENERIAT 
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1 Colegiul Tehnic Edmond Nicolau Focşani 10.11.2010 Cociorbă Luminiţa 

2 Liceul Pedagogic Spiru Haret Focşani 13.04.2010 Apreutesei Maricica, Bozbici 

Mirela 

3 Colegiul Gheorghe Asachi Focşani 19.04.2010 Apreutesei Maricica, Bozbici 

Mirela 

4 ZS Hrochuv, Czech Republic 02.12.2009 Cociorbă Luminiţa 

5 Şcoala cu clasele I-VIII Moviliţa 05.01.2010 Manovici Andrei 

6 Moyle Park College, Ireland 23.11.2009 Apreutesei Maricica 

7 Realschule, Amorbch, Germany 20.11.2009 Apreutesei Maricica 

8 Colegiul Naţional Ştefan cel Mare Târgu  Neamţ 30.10.2009 Popa Liliana 

9 Colegiul Gheorghe Asachi Focşani 09.10.2009 Manovici Andrei, Cociorbă 

Luminiţa 

10 Universitatea Petre Andrei Iaşi 20.05.2009 Manovici Andrei 

11 Universitatea Româno-Americană Bucureşti 19.03.2009 Manovici Andrei 

12 Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu Focşani 04.06.2008 Manovici Andrei, Cociorbă 

Luminiţa 

13 Liceul Teoretic Emil Botta Adjud 24.07.2008 Manovici Andrei 

14 Colegiul Naţional Al.I.Cuza Focşani 24.07.2008 Manovici Andrei 

15 Colegiul Naţional Unirea Focşani 24.07.2008 Manovici Andrei 

 

K.2. COMUNITATEA LOCALĂ – AGENȚI ECONOMICI 

 
NR. 

CRT. 

PARTENERUL DATA ÎNCHEIERII 

PARTENERIATULUI 

RESPONSABIL 

DERULARE 

PARTENERIAT 

1 Banca Comercială Română - filiala Panciu 17.02.2011 Manovici Andrei 

2 S.C. SEBROMAR S.R.L. Panciu 17.02.2011 Dumitru Doina Elena 

3 S.C. Veritas Panciu S.A. 11.11.2008 Apostol Viorica 

4 S.C. Veritas Panciu S.A. 03.06.2009 Manovici Andrei 

5 S.C. Robutex S.R.L. Panciu 12.11.2008 Apostol Viorica 

6 Raiffeisen Bank-agenţia Panciu 03.11.2010 Manovici Andrei 

7 S.C. Tricotton Junior S.R.L. Panciu 02.11.2010 Manovici Andrei 

8 S.C. Tricotton Junior S.R.L. Panciu 04.06.2009 Manovici Andrei 

9 S.C. Eucalipt S.R.L. Panciu 04.06.2009 Manovici Andrei 

10 S.C.Eurodol S.R.L. Străoane 09.06.2009 Manovici Andrei 

 

K.3. ONG-uri și INSTITUȚII PUBLICE 

 
NR. 

CRT. 

PARTENERUL DATA ÎNCHEIERII 

PARTENERIATULUI 

RESPONSABIL 

DERULARE 

PARTENERIAT 

1 Societatea Română de Radiodifuziune 15.11.2010 Manovici Andrei 

2 Palatul Copiiilor Focşani 28.10.2010 Popa Liliana 

3 Clubul Copiilor Panciu 28.10.2010 Popa Liliana 

4 Biblioteca oraşului Panciu  Ifrim Adriana, Drilea 

Mihaela 

5 Primăria oraşului Panciu 18.10.2010 Manovici Andrei, Cociorbă 

Luminiţa 

6 Poliţia oraşului Panciu 30.09.2010 Cociorbă Luminiţa 

7 Poliţia oraşului Panciu 15.10.2010 Manovici Andrei  

8 Poliţia oraşului Panciu 29.10.2008 Manovici Andrei, Cociorbă 

Luminiţa 

9 Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” 

Focşani 

10.08.2010 Manovici Andrei 

10 A.J.O.F.M. Vrancea 26.05.2010 Manovici Andrei 

11 A.J.O.F.M. Vrancea 26.02.2009 Manovici Andrei 
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12 S.P.G.C.L. Panciu - ECOLIS 14.04.2010 Manovici Andrei, Cociorbă 

Luminiţa, Racoviţă Nicoleta 

13 Asociaţia pentru Dezvoltare durabilă „Focul 

Viu” 

23.03.2010 Manovici Andrei 

14 Biblioteca oraşului Panciu 19.02.2010 Ifrim Adriana, Popa Liliana 

15 Palatul Copiiilor Focşani „Icoana din sufletul  

liceeanului” 

19.02.2010 Popa Liliana 

16 Clubul Copiilor Panciu„Icoana din sufletul  

liceeanului” 

19.02.2010 Popa Liliana 

17 Asociaţia Rom pentru rom 20.02.2010 Manovici Andrei, Cociorbă 

Luminiţa 

18 Asociaţia Rom pentru rom 20.11.2008 Manovici Andrei, Racoviţă 

Nicoleta 

19 Parohia Ghimiceşti 05.01.2010 Manovici Andrei 

20 Parohia Ghimiceşti, prin corul de copii 

„Sfântul Nectarie” 

19.05.2009 Manovici Andrei, Cociorbă 

Luminiţa 

21 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Vrancea, 

Focşani 

05.01.2010 Manovici Andrei 

22 Protoieria Panciu 10.12.2009 Popa Liliana 

23 Asociaţia Pro Democraţia – Club Focşani 07.04.2009 Manovici Andrei 

24 Cabinet Medical Şcolar,  medic Rusu Apostu 

Camelia 

04.03.2009 Manovici Andrei, Cociorbă 

Luminiţa 

25 Asociaţia pentru sănătate, educaţie şi familie 02.12.2008 Manovici Andrei 

26 Filiala de Cruce Roşie Vrancea 05.01.2009 Manovici Andrei, Cociorbă 

Luminiţa 

27 I.S.J. Vrancea 24.07.2008 Manovici Andrei 

28 SOFTWIN S.R.L. 25.07.2008 Manovici Andrei 

 

L. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ:  

Înțeleasă ca un set dominant şi coerent de valori împărtăşite, cultura organizațională ce 

caracterizează unitatea de învățământ poate fi exprimată prin următoarelor valori: 

 integritate 

 profesionalism – competenţă – performanţă 

 perseverenţă 

 responsabilitate 

 autodisciplină 

 respect 

 toleranță 

 empatizare 

Deviza directoare în procesualitatea actului educativ în plan managerial, curricular, extracurricular 

și relațional în raport cu beneficiarii și factorii coparticipanți este: Educația – o necesitate înțeleasă! 

 

M. CALITATEA MANAGEMENTULUI ŞCOLAR:  

Liceul Teoretic Ioan Slavici se bucură actualmente de un management performant. Acesta reflectă 

următoarele aspecte pozitive:  

 organizarea şi administrarea riguroasă şi eficientă a resurselor disponibile; 

 cunoaşterea responsabilităţilor de către personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic al 

unității;  

 îndeplinirea cu preponderență în termenele stabilite a sarcinilor de serviciu;  

 comunicare eficientă între structura de conducere şi personalul unității şi transparenţă în actul 

decizional;  

 dipoziţie pentru lucrul în echipă; 

 coerenţă, rigorare şi efort constant în iniţierea şi derularea unor proiecte de anvergură privind 

dezvoltarea performanţei instructiv – educative la nivelul unităţii; 
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 colaborare eficientă cu Administrația locală, ONG-uri, firme private și instituții publice; 

 încheierea de parteneriate cu instituții locale sau județene, cu ONG-uri și firme private în 

vederea desfășurării activității educative; 

 comunicare eficientă cu părinţii, atragerea şi implicarea efectivă a acestora în activitatea şcolii. 

 

 

RESURSE FINANCIARE 

An financiar 2008: - bugetare locale 1.033.000 lei – total din care: 960.000 lei –  cheltuieli 

salariale 

66.000 lei – cheltuieli materiale, 7.000 lei – burse | - bugetare de stat 138.000 lei – total din care: 

33.000 lei – asistenţă socială, 105.000 lei – burse | - extrabugetare 30.000 lei – total din care: 3500 

lei – chirii, 26.500 lei – donaţii+Sponsorizări. 

 

An financiar 2009: - bugetare locale 1.305.690 lei – total din care: 1.244.690 lei –  cheltuieli 

salariale 

50.000 lei – cheltuieli materiale, 6.000 lei – burse, 5.000 lei – investiţii | - bugetare de stat 330.000 

lei – total din care: 0 lei – cheltuieli materiale, 130.000 lei – asistenţă socială, 200.000 lei – burse, 0 

lei – investiţii | - extrabugetare 21.372 lei – total din care: 3.198 lei – alte venituri, 18.174 lei – 

donaţii+Sponsorizări. 

 

An financiar 2010: - bugetare locale 1.350.000 lei – total din care: 1.246.000 lei –  cheltuieli 

salariale, 

95.000 lei – cheltuieli materiale, 1.000 lei – burse, 8.000 lei – investiții | - bugetare de stat 330.000 

lei – total din care: 100.000 lei – asistenţă socială, 200.000 lei – burse, 30.000 – investiții | - 

extrabugetare 30.264 lei – total din care: 2.032 lei – chirii, 4.169 – alte venituri, 24.063 lei – 

donaţii+Sponsorizări 

 

An financiar 2011: - bugetare locale 1.037.094 lei – total din care: 941.773 lei –  cheltuieli 

salariale, 

95.321 lei – cheltuieli materiale, | - bugetare de stat 300.423 lei – total din care: 133.885 lei – 

asistenţă socială, 136.538 lei – burse, 30.000 – investiții | - extrabugetare 86.810 lei – total din 

care: 5.280 lei – chirii, 27.502 – alte venituri, 54.028 lei – donaţii+Sponsorizări 

 

An financiar 2012: - bugetare locale 1.265.909 lei – total din care: 1.027.360 lei –  cheltuieli 

salariale, 

238.549 lei – cheltuieli materiale, | - bugetare de stat 308.171 lei – total din care: 204.261 lei – 

asistenţă socială  103.160 lei – burse, 750 – obiecte inventar | - extrabugetare 52.731 lei – total din 

care: 780 lei – chirii, 5.743 – alte venituri, 46.208 lei – donaţii+Sponsorizări 

 

An financiar 2013: - bugetare locale  1.379.529 lei – total din care: 1.179.053 lei –  cheltuieli 

salariale, 195.000 lei – cheltuieli materiale, 5.476 lei – burse | - bugetare de stat 281.442 lei – total 

din care: 8.740 lei – cheltuieli salariale, 174.592 lei – asistenţă socială, 98.110 lei – burse, | - 

extrabugetare 33.045 lei – total din care: 0 lei – chirii, 8.595 – alte venituri, 24.450 lei – 

donaţii+Sponsorizări 

 

An financiar 2014: - bugetare locale  1.650.528 lei – total din care: 1.450.454 lei –  cheltuieli 

salariale, 200.074 lei – cheltuieli materiale, 0 lei – burse | - bugetare de stat 136.305 lei – total din 

care: 5.898 lei – cheltuieli salariale, 35.000 lei – asistenţă socială, 95.407 lei – burse, | - 

extrabugetare 21.997 lei – total din care: 0 lei – chirii, 5.537 – alte venituri, 16.460 lei – 

donaţii+Sponsorizări 

 

An financiar 2015: - bugetare locale  1.806.887 lei – total din care: 1.566.980 lei –  cheltuieli 

salariale, 243.250 lei – cheltuieli materiale, 0 lei – burse | - bugetare de stat 150.473 lei – total din 
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care: 15.740 lei – cheltuieli salariale, 32.802 lei – asistenţă socială, 101.931 lei – burse, | - 

extrabugetare 22.567 lei – total din care: 906 lei – chirii, 7.280 – alte venituri, 14.381 lei – 

donaţii+Sponsorizări 

 

An financiar 2016: - bugetare locale  1.852.466 lei – total din care: 1.606.795 lei –  cheltuieli 

salariale, 245.671 lei – cheltuieli materiale, 0 lei – burse | - bugetare de stat 149.495 lei – total din 

care: 20.906 lei – cheltuieli salariale, 30.875 lei – asistenţă socială, 97.714 lei – burse, | - 

extrabugetare 11.397 lei – total din care: 1.250 lei – chirii, 5.100 – alte venituri, 5.047 lei – 

donaţii+Sponsorizări. 

 

An financiar 2017:  - bugetare locale  2.433.548 lei – total din care: 2.164.961 lei –  cheltuieli 

salariale, 268.587 lei – cheltuieli materiale, 0 lei – burse | - bugetare de stat 177.742 lei – total din 

care: 19.908 lei – cheltuieli salariale, 45.976 lei – asistenţă socială, 88.230 lei – burse, 23.628 lei – 

cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă | - extrabugetare 24.480 lei – total din 

care: 250 lei – chirii, 6.440 – alte venituri, 16.938 lei – donaţii+Sponsorizări. 

 

 

 

3.2. MEDIUL EXTERN 

 

A. CARACTERISTICILE COMUNITĂȚII ȘI A GRUPURILOR DE INTERES 

 

 O mare parte a populației active existentă în bazinul pe care-l deservește unitatea de 

învățământ își desfășoară activitatea în domeniile: agricultură, silvicultură şi piscicultură, industrie şi 

construcţii, respectiv servicii. Luând în calcul marja de eroare pe care o au datele statistice, întrucât o 

mare parte a forţei de muncă activează în agricultură pe terenurile personale şi în asociaţii lucrative, 

acestea nefiind înregistrate în situaţiile statistice, repartiţia pe principalele sectoare de activitate ale 

economiei la nivelul comunității deservite de unitatea noastră arată după cum urmează: sectorul primar 

(agricultură, silvicultură, piscicultură): 15,9% ; sectorul secundar (industrie și construcţii): 46,1% ; 

sectorul terţiar (servicii): 38,0%.  

 

B. CERINȚELE DE EDUCAȚIE ALE COMUNITĂȚII ȘI GRUPURILOR DE INTERES 

 

Cea mai mare parte din părinții elevilor care optează pentru Liceul Teoretic Ioan Slavici – 

Panciu sunt interesați ca traseul educațional al acestora să continue cu urmarea și absolvirea unor 

studii universitare sau școli post-liceale care să le permită obținerea unei calificări.  

Așteptările și cerințele pe care beneficiarii direcți și indirecți și le exprimă cu privire la serviciul 

educațional al unității vizează capacitatea acestuia de a reuși pregătirea elevilor la standarde de 

performanță ridicate, care să le asigure premisele unei bune orientări profesionale și competențele 

necesare de a reuși în continuarea studiilor pentru cariera vizată sau de a se insera pe piața muncii. 

  

C. PROVENIENȚA ȘI NUMĂRUL ELEVILOR 

 

Orașul se află în partea central-estică a județului, pe malul stâng al râului Șușița. Este traversat de 

șoseaua națională DN2L, care îl leagă spre est de Mărășești (unde se termină în DN2) și spre nord-vest 

de Străoane, Răcoasa, Câmpuri, Soveja și Tulnici (unde se termină în DN2D). Din DN2L, la Panciu se 

ramifică DJ205H și DJ205B. Primul duce spre nord la Movilița, Păunești și Pufești (unde se termină în 

DN2), iar al doilea duce spre sud la Țifești, Bolotești (unde se intersectează cu DN2D), 

Odobești, Vârteșcoiu, Cârligele, Cotești și Urechești (unde se termină în DN2).  

Liceul Teoretic Ioan Slavici – Panciu deserveşte aproximativ 9 localităţi dintr-o zonă cu o 

suprafaţă de aproximativ 410 de kilometri pătraţi, ce constituie bazinul Șușița. 

 

  

mailto:secretariat@lispanciu.ro
http://www.lispanciu.com/


PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2016-2021 | Liceul Teoretic IOAN SLAVICI  

 

__________________________________________________________________________________ 
BULEVARDUL INDEPENDENȚEI, NR. 2, 625400 

Tel: 0237 275 373 Fax: 0237 277 327 E-mail: secretariat@lispanciu.ro  Web: www.lispanciu.com 

CIF: 4447312 COD SIRUES: 390759675 

PANCIU, VRANCEA, ROMÂNIA 

15 

 
 

 

 

 
Oraş Panciu 

 
Com. Ţifeşti 

 
Com. Moviliţa 

 
Com. Fitioneşti 

 
Com. Străoane 

 
Com. Răcoasa 

 
Com. Cîmpuri 

 

Com. Soveja 

D. INDICATORI STATISTICI 

 

D.1. PROVENIENȚA ELEVILOR / INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

An școlar 2007-2008 

 

Nr. 

Crt. 

PROVENIENȚA ELEVILOR / INSTITUȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN BAZIN 
TOTAL ELEVI 

1 LICEUL TEHNOLOGIC “AL. I. CUZA” PANCIU 76 

2 SCOALA GIMNAZIALĂ MOVILIŢA 27 

3 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPURI 5 

4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIFEŞTI 6 

5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FITIONEŞTI 11 

6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRĂOANE 7 

8 ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCOASA 2 

9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SIMION MEHEDINŢI” SOVEJA 2 

10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROTILEŞTII MARI 2 

11 GRUPUL ŞCOLAR MĂRĂŞEŞTI 1 

12 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION DIACONU” TULNICI 1 

  TOTAL ELEVI 140 

 

 

 

 

 

 

An școlar 2008-2009 

 

Nr. 

Crt. 

PROVENIENȚA ELEVILOR / INSTITUȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN BAZIN 
TOTAL ELEVI 

PONDERE MARE PONDERE MEDIE PONDERE MICĂ 

BAZINUL ȘUȘIȚA 
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1 LICEUL TEHNOLOGIC “AL. I. CUZA” PANCIU 73 

2 SCOALA GIMNAZIALĂ MOVILIŢA 26 

3 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPURI 6 

4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIFEŞTI 8 

5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FITIONEŞTI 12 

6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRĂOANE 9 

7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCOASA 2 

8 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SIMION MEHEDINŢI” SOVEJA 1 

11 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION DIACONU” TULNICI 1 

12 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIZANTEA MĂNĂSTIREASCĂ 2 

  TOTAL ELEVI 140 

 

 

 

 

 

 

 

An școlar 2009-2010 

 

Nr. 

Crt. 

PROVENIENȚA ELEVILOR / INSTITUȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN BAZIN 
TOTAL ELEVI 

1 LICEUL TEHNOLOGIC “AL. I. CUZA” PANCIU 71 

2 SCOALA GIMNAZIALĂ MOVILIŢA 23 

3 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPURI 6 

4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIFEŞTI 8 

5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FITIONEŞTI 12 

6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRĂOANE 9 

7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCOASA 3 

8 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SIMION MEHEDINŢI” SOVEJA 2 

9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION DIACONU” TULNICI 1 

10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIZANTEA MĂNĂSTIREASCĂ 1 

11 ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂTULEŞTI OLT 1 

  TOTAL ELEVI 137 

 

 

 

 

 

 

 

An școlar 2010-2011 

 

Nr. 

Crt. 

PROVENIENȚA ELEVILOR / INSTITUȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN BAZIN 
TOTAL ELEVI 

1 LICEUL TEHNOLOGIC “AL. I. CUZA” PANCIU 78 

2 SCOALA GIMNAZIALĂ MOVILIŢA 19 

PONDERE MARE PONDERE MEDIE PONDERE MICĂ 

PONDERE MARE PONDERE MEDIE PONDERE MICĂ 
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3 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPURI 5 

4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIFEŞTI 9 

5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FITIONEŞTI 13 

6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRĂOANE 9 

7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCOASA 2 

8 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SIMION MEHEDINŢI” SOVEJA 2 

9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROTILEŞTII MARI 5 

10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION DIACONU” TULNICI 1 

  TOTAL ELEVI 143 
 

 

 

  

 

 

 

An școlar 2011-2012 

 

Nr. 

Crt. 

PROVENIENȚA ELEVILOR / INSTITUȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN BAZIN 
TOTAL ELEVI 

1 LICEUL TEHNOLOGIC “AL. I. CUZA” PANCIU 81 

2 SCOALA GIMNAZIALĂ MOVILIŢA 17 

3 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPURI 5 

4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIFEŞTI 6 

5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FITIONEŞTI 14 

6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRĂOANE 9 

7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCOASA 3 

8 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SIMION MEHEDINŢI” SOVEJA 2 

9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROTILEŞTII MARI 3 

11 GRUPUL ŞCOLAR MĂRĂŞEŞTI 1 

  TOTAL ELEVI 141 

 

 

 

 

 

 

 

An școlar 2012-2013 

 

Nr. 

Crt. 

PROVENIENȚA ELEVILOR / INSTITUȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN BAZIN 
TOTAL ELEVI 

1 LICEUL TEHNOLOGIC “AL. I. CUZA” PANCIU 63 

2 SCOALA GIMNAZIALĂ MOVILIŢA 14 

3 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPURI 4 

4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIFEŞTI 7 

5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FITIONEŞTI 9 

PONDERE MARE PONDERE MEDIE PONDERE MICĂ 

PONDERE MARE PONDERE MEDIE PONDERE MICĂ 

mailto:secretariat@lispanciu.ro
http://www.lispanciu.com/


PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2016-2021 | Liceul Teoretic IOAN SLAVICI  

 

__________________________________________________________________________________ 
BULEVARDUL INDEPENDENȚEI, NR. 2, 625400 

Tel: 0237 275 373 Fax: 0237 277 327 E-mail: secretariat@lispanciu.ro  Web: www.lispanciu.com 

CIF: 4447312 COD SIRUES: 390759675 

PANCIU, VRANCEA, ROMÂNIA 

18 

6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRĂOANE 11 

7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCOASA 3 

8 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SIMION MEHEDINŢI” SOVEJA 2 

9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROTILEŞTII MARI 1 

10 GRUPUL ŞCOLAR MĂRĂŞEŞTI 1 

11 ŞCOALA GIMNAZIALĂ COSTACHE NEGRI GALAŢI 1 

  TOTAL ELEVI 116 
 

 

 

 

 

 

 

 

An școlar 2013-2014 

 

Nr. 

Crt. 

PROVENIENȚA ELEVILOR / INSTITUȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN BAZIN 
TOTAL ELEVI 

1 LICEUL TEHNOLOGIC “AL. I. CUZA” PANCIU 48 

2 SCOALA GIMNAZIALĂ MOVILIŢA 19 

3 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPURI 3 

4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIFEŞTI 8 

5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FITIONEŞTI 11 

6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRĂOANE 9 

7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCOASA 7 

9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROTILEŞTII MARI 1 

11 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂUNEŞTI 1 

  TOTAL ELEVI 107 
 

 

 

 

 

 

 

An școlar 2014-2015 

 

Nr. 

Crt. 

PROVENIENȚA ELEVILOR / INSTITUȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN BAZIN 
TOTAL ELEVI 

1 LICEUL TEORETIC “IOAN SLAVICI” PANCIU 19 

2 LICEUL TEHNOLOGIC “AL. I. CUZA” PANCIU 43 

3 SCOALA GIMNAZIALĂ MOVILIŢA 23 

4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPURI 5 

5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIFEŞTI 6 

6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FITIONEŞTI 10 

7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRĂOANE 6 

PONDERE MARE PONDERE MEDIE PONDERE MICĂ 

PONDERE MARE PONDERE MEDIE PONDERE MICĂ 
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8 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂICĂNEŞTI 1 

9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCOASA 2 

11 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SIMION MEHEDINŢI” SOVEJA 1 

12 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROTILEŞTII MARI 2 

  TOTAL ELEVI 118 
 

 

 

 

 

 

 

 

An școlar 2015-2016 

 

Nr. 

Crt. 

PROVENIENȚA ELEVILOR / INSTITUȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN BAZIN 
TOTAL ELEVI 

1 LICEUL TEORETIC “IOAN SLAVICI” PANCIU 20 

2 LICEUL TEHNOLOGIC “AL. I. CUZA” PANCIU 40 

3 SCOALA GIMNAZIALĂ MOVILIŢA 25 

4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPURI 5 

5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIFEŞTI 6 

6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FITIONEŞTI 10 

7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRĂOANE 6 

8 ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂICĂNEŞTI 1 

9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCOASA 4 

11 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SIMION MEHEDINŢI” SOVEJA 1 

12 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROTILEŞTII MARI 2 

  TOTAL ELEVI 120 
 

 

 

 

 

 

 

 

An școlar 2016-2017 

 

Nr. 

Crt. 

PROVENIENȚA ELEVILOR / INSTITUȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN BAZIN 
TOTAL ELEVI 

1 LICEUL TEORETIC “IOAN SLAVICI” PANCIU 26 

2 LICEUL TEHNOLOGIC “AL. I. CUZA” PANCIU 15 

3 SCOALA GIMNAZIALĂ MOVILIŢA 16 

4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPURI 7 

5 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŢIFEŞTI 2 

6 ŞCOALA GIMNAZIALĂ FITIONEŞTI 9 

PONDERE MARE PONDERE MEDIE PONDERE MICĂ 

PONDERE MARE PONDERE MEDIE PONDERE MICĂ 
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7 ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRĂOANE 13 

8 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIZANTEA MĂNĂSTIREASCĂ 2 

9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂCOASA 10 

11 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SIMION MEHEDINŢI” SOVEJA 2 

12 LICEUL TEHNOLOGIC “EREMIA GRIGORESCU” MĂRĂŞEŞTI 2 

13 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “DUILIU ZAMFIRESCU” 1 

  TOTAL ELEVI 105 

 

 

 

 

 

 

D.2. MIȘCAREA ELEVILOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. ANALIZA SWOT 
 

PUNCTE TARI 

 

ELEVI 

 Motivați pentru obținerea unei bune pregătiri sau pentru performanţă în anumite domenii de 

studiu; 

 Implicați în activități educative extracurriculare și extrașcolare; 

 Interesați de îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară activitatea instituției; 

 Deschiși spre comunicare și colaborare cu echipa managerială a unității; 

 Responsabili în raport cu obligațiile statutare. 

CADRE DIDACTICE, DIDACTICE AUXILIARE ȘI NEDIDACTICE 

NUMĂRUL CERERILOR DE TRANSFER – ELEVI 

AN ȘCOLAR VENIȚI ÎN UNITATE PLECAȚI DIN UNITATE 

2007-2008 4 6 

2008-2009 2 1 

2009-2010 12 10 

2010-2011 5 8 

2011-2012 5 8 

2012-2013 10 11 

2013-2014 4 3 

2014-2015 6 1 

2015-2016 5 6 

PONDERE MARE PONDERE MEDIE PONDERE MICĂ 

RAPORT NEGATIV 

RAPORT POZITIV 

RAPORT SPRE OPTIM 
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 Calificate în procent de 97% 

 Deschise spre inovaţie în domeniul de activitate, în demersul didactic și managerial; 

 Preocupate de conturarea imaginii și creșterea prestigiului unității; 

 Cu performanțe obținute în activitatea didactică curriculară și extrașcolară. 

MEDIUL ȘCOLAR 

 Bază materială foarte bună; 

 Management eficient al resurselor umane, materiale și financiare; 

 Comunicarea eficientă între structura managerială a unităţii, părinţi, administrație locală şi 

comunitate; 

 Existența unei culturii organizaţionale bine conturate. 
 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

ELEVI 

 Aproximativ 55% din totalul de elevi provin din mediul rural  

 Aproximativ un procent de 12,44 % elevi admiși anual la liceu cu note sub 5 la probele 

examenului de evaluarea națională.  

 Predispoziția unor elevi spre absentare și sustragere de la activități de natură extracurriculară 

sau extrașcolară; 

 Lipsă unei culturi privind formarea și autoformarea.  

CADRE DIDACTICE, DIDACTICE AUXILIARE ȘI NEDIDACTICE 

 Eficacitate redusă în activitatea unor comisii cu caracter permanent sau temporar existente la 

nivelul unității; 

 Responsabilitate deficitară din parte unor cadre didactce în privința desfășurării activității 

didactice instructiv-educative la un standard de calitate ridicat; 

 Competențe reduse în utilizarea instrumentelor informatice și a noilor tehnologii în 

activitatea didactică; 

 Dificultăți în scrierea și accesarea unor proiecte educaţionale cu finanțare prin absorbție de 

fonduri europene; 

 Absența din organigrama unității a posturilor de Administrator de patrimoniu și Paznic; 

MEDIUL ȘCOLAR 

 Costuri generate de încheierea unor contracte de prestări servicii pentru mentenanța 

echipamentelor IT din dotarea sălilor de curs; 

 Costuri mari privind prestarea serviciului de asigurare și distribuție a agentului termic; 

 Supraaglomerarea departamentelor funcționale cu sarcini / atribuții ce nu fac obiectul direct 

de activitate al acestora; 

 Absența mijloacelor și a pârghiilor prin care să se poată recompensa financiar activitatea 

suplimentară desfășurată de o parte a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic; 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

ELEVI 

 Creşterea accesului la surse de informare și diversificarea acestora; 

 Diversificarea ofertei curriculare la decizia școlii și creșterea ponderii acesteia în curricula 

școlară; 

CADRE DIDACTICE, DIDACTICE AUXILIARE ȘI NEDIDACTICE 

 Creşterea accesului la surse de informare și diversificarea acestora; 

 Diversificarea ofertei de programe de formare profesională şi managerială prin absorbţia de 

fonduri europene; 
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 Manifestarea dorinţei cadrelor didactice de dezvoltare a unității prin raportare la standardele 

europene în domeniul educației; 

COMUNITATEA / MEDIUL SOCIAL, ECONOMIC ȘI POLITIC 

 Preocuparea Administrația Publice Locale de a iniția și implementa proiecte de investiții și de 

reabilitare a unităților de învățământ existente; 

 Existenţa legislaţiei care reglementează, în plan teoretic, dezvoltarea învăţământului,  

procesul de descentralizare şi asigurare a calităţii; 

 Implicarea în activitățile educative a ONG-urilor și manifestarea dispoziției unor instituții 

spre încheierea de parteneriate educaționale; 

 

 

AMENINȚĂRI 

 

ELEVI 

 Scăderea demografică înregistrată în localitățile ce constituie grupul țintă căruia i se 

adresează serviciul educațional al unității; 

CADRE DIDACTICE, DIDACTICE AUXILIARE ȘI NEDIDACTICE 

 Scăderea eficienței activității manageriale ca urmare a schimbărilor permanente ale legislației 

specifice; 

 Creșterea ponderii activităților de natură administrativă în activitatea cadrelor didactice; 

COMUNITATEA / MEDIUL SOCIAL, ECONOMIC ȘI POLITIC 

 Eliminarea treptată a stimulentelor materiale pentru performanţă didactică și managerială; 

 Finanţarea unităţii de învăţământ pe criteriul standardului de cost pe elev, fără a se ţine 

seama de particularitățile acesteia ; 

 Salarizarea nediferențiată a personalului didactic, independentă de standardul de calitate și 

performanța didactică manifestate; 

 

 

II. STRATEGIA  

 

1. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA UNITĂȚII 

 

1.1. VIZIUNEA 

 

Actul de educaţie nu poate genera rezultate performante dacă el însuşi nu este performant. O 

unitate de învăţământ trebuie în chip necesar să-şi dorească să fie prestigioasă. Or, prestigiul este dat 

de capacitatea acesteia de a crea valori sociale. Orice elev bine pregătit este o valoare socială câştigată! 

 

1.2. MISIUNEA  

 

Liceul Teoretic Ioan Slavici își propune educarea elevului, valorificandu-i în mod optim 

potenţialul, astfel încât acesta să obţină competenţele şi abilităţile necesare de a se insera în 

procesualitatea socială şi de a performa. Pentru aceasta, Liceul Teoretic Ioan Slavici trebuie el însuşi 

să se perfecteze, căutând să răspundă cât mai bine nevoilor contextualizate de cadrul social, economic 

şi politic al prezentului. Liceul Teoretic Ioan Slavici își asumă faptul de a fi o entitate vie, flexibilă, 

inovatoare, competitivă, racordată la schimbările pluridimensionale ale vieţii şi pregătit să ofere un act 

didactic performant structurat pe aşteptările şi nevoile beneficiarului.     

 

2. RESURSE STRATEGICE 

 

RESURSE CURRICULARE 

- Documente de politică educaţională elaborate extern MENCȘ, ISJ, ARACIP; 

- Documente curriculare operaţionale elaborate extern: planuri cadru, programe de studiu, programe 
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de examene, ghiduri metodice, ghiduri de evaluare, platforme educaționale on-line; 

- Documente curriculare elaborate intern: programe CDȘ-uri, planificări, proiecte pe unităţi de 

învăţare, fişe de lucru, planuri manageriale pe arii curriculare; 

- Manuale, culegeri, softuri didactice; 

- Planul managerial ale unităţii de învăţământ; 

- Regulament de organizare și funcționare a unității; Statutul Elevilor 

- Proceduri de lucru; 

- Cod de etică profesională. 

 

 

 

RESURSE UMANE 

- 33 cadre didactice calificate din care 30 cadre didactice titulare şi 3 cadre didactice suplinitori 

 Debutant: 1 

 Definitivat: 7 

 Grad II: 9 

 Grad I: 16 

- 4 cadre didactice auxiliare: 

 1 secretar 

 1 contabil 

 1 administrator 

 1 bibliotecar  

- 6 cadre nedidactice din care:  

 5 îngrijitori  

 1 muncitor de întreținere 

- 1 psiholog 

- 1 medic școlar 

 

 

RESURSE MATERIALE 

- 22 săli de clasă 

- 1 sală multimedia 

- 1 cabinet fonetic 

- 1 laborator de informatică 

- 1 Centru de Documentare și Informare – cu un număr de 15796 volume de carte 

- 1 sală de sport + teren sintetic 

- 1 observator astronomic 

- 1 cabinet medical școlar 

- 1 cabinet cabinet – psiholog școlar 

- 11 spații sanitare 

- Materiale didactice: hărţi geografice, planşe biologie, planşe limba franceză, substanţe chimice şi 

instrumentar laborator, aparatură de laborator pentru experimente în cadrul orelor de fizică, 

microscoape, imprimante, scanere, laptop-uri, soft didactic, table interactive, videoproiectoare, 

computere, DVD-uri, televizoare, combină muzicală, videoplayere.  

 

 

RESURSE FINANCIARE 

An financiar 2015: - bugetare locale  1.806.887 lei – total din care: 1.566.980 lei –  cheltuieli 

salariale, 243.250 lei – cheltuieli materiale, 0 lei – burse | - bugetare de stat 150.473 lei – total din 

care: 15.740 lei – cheltuieli salariale, 32.802 lei – asistenţă socială, 101.931 lei – burse, | - 

extrabugetare 22.567 lei – total din care: 906 lei – chirii, 7.280 – alte venituri, 14.381 lei – 

donaţii+Sponsorizări. 
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An financiar 2016: - bugetare locale  1.852.466 lei – total din care: 1.606.795 lei –  cheltuieli 

salariale, 245.671 lei – cheltuieli materiale, 0 lei – burse | - bugetare de stat 149.495 lei – total din 

care: 20.906 lei – cheltuieli salariale, 30.875 lei – asistenţă socială, 97.714 lei – burse, | - 

extrabugetare 11.397 lei – total din care: 1.250 lei – chirii, 5.100 – alte venituri, 5.047 lei – 

donaţii+Sponsorizări. 

 

An financiar 2017:  - bugetare locale  2.433.548 lei – total din care: 2.164.961 lei –  cheltuieli 

salariale, 268.587 lei – cheltuieli materiale, 0 lei – burse | - bugetare de stat 177.742 lei – total din 

care: 19.908 lei – cheltuieli salariale, 45.976 lei – asistenţă socială, 88.230 lei – burse, 23.628 lei – 

cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă | - extrabugetare 24.480 lei – total din care: 

250 lei – chirii, 6.440 – alte venituri, 16.938 lei – donaţii+Sponsorizări. 

 

3. ŢINTELE STRATEGICE  

 

ȚINTA STRATEGICĂ 1: Reconsiderarea managementului unităţii de învăţământ din 

perspectiva implicării factorilor direcți și indirecți în activitatea instituției. 

DOMENII OPȚIUNI STRATEGICE PROGRAME 

 

 

CURRICULUM 

 

1. Cunoaşterea şi aplicarea legislației, 

politicilor educaționale naționale și 

europene şi programelor de dezvoltare 

a învăţământului preuniversitar. 

1.1. Actualizarea permanentă a 

documentelor specifice privind 

implementarea strategiei de 

funcționare și dezvoltare a 

sistemului educațional.  

 

 

 

 

 

 

 

RESURSE UMANE 

 

 

 

 

 

2. Eficientizarea comunicării intra-

instituționale în vederea realizării 

misiunii unității de învățământ. 

2.1. Motivarea cadrelor didactice 

de a se implica în dezvoltarea 

instituției. 

2.1. Dezvoltarea competențelor de 

participare activă la luarea 

deciziilor; 

2.2. Formarea cadrelor didactice 

pe probleme legate de 

managementul instituțional și de 

managementul clasei. 

2.3. Motivarea cadrelor didactice 

în funcție de activitatea 

suplimentară desfășurată. 

 

 

 

RESURSE 

MATERIALE ȘI 

FINANCIARE 

 

 

3. Asigurarea condițiilor materiale și 

financiare privind desfășurarea 

tipurilor specifice de activități. 

3.1. Accesul la resursele bazei 

materiale didactice existente în 

cadrul unității; 

3.2. Diversificarea surselor de 

informare, a mijloacelor și 

instrumentelor de lucru. 

 

 

 

RELAȚII 

COMUNITARE 

 

 

4. Instituirea unui parteneriat între 

unitatea de învățământ, părinți, 

comunitate locală în vederea 

monitorizării procesului educațional. 

4.1. Implicarea părinților în 

deciziile privind politica 

educațională a școlii. 

4.2. Optimizarea comunicării între 

părinți și unitatea de învățământ. 

4.3. Sensibilizarea comunității cu 

privire la misiunea unității de 

învățământ. 
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ȚINTA STRATEGICĂ 2: Asigurarea unui standard ridicat de calitate al serviciului 

educațional oferit beneficiarilor, armonizat cu direcțiile strategice de dezvoltare presupuse de 

politicile educaționale europene. 

DOMENII OPȚIUNI STRATEGICE PROGRAME 

 

 

 

CURRICULUM 

 

 

 

1. Deschiderea ofertei educaționale a 

unității și revizuirea periodică a 

acesteia prin racordare la cerințele 

naționale și europene ale beneficiarilor 

direcți și indirecți. 

1.1. Oferta curriculară, 

extracurriculară și extrașcolară. 

1.1.1. Proiectele eTwining și 

Proiectele Erasmus+ 

1.1.2. Proiectul +Succes 

ROLISSE 

 

 

 

 

RESURSE UMANE 

 

 

 

2. Îmbunătățirea nivelului profesional 

al personalului didactic, didactic-

auxiliar și nedidactic al unității. 

2.1. Perfecționarea și formarea 

continuă a personalului unității pe 

domenii ale specializării. 

2.2. Dezvoltarea abilităților 

cadrelor didactice de a utiliza 

instrumente moderne de 

tehnologie informatică și 

comunicare în actul instructiv-

educativ. 

2.2.1. Proiectele eTwining și 

Proiectele Erasmus+ 

2.2.2. ECDL în educație. 

 

 

 

 

RESURSE 

MATERIALE ȘI 

FINANCIARE 

 

 

3. Întreținerea și dezvoltarea bazei 

didactice materiale, reabilitarea 

spaţiilor şcolare şi optimizarea 

condiţiilor de desfăşurare a actului 

instructiv – educativ. 

3.1. Asigurarea mentenanței 

echipamentelor didactice prin 

contract de prestări servicii cu 

firmă specializată. 

3.2. Dezvoltarea Centrului de 

Documentare și Informare al 

unității. 

3.3. Asigurarea accesului la 

internet. 

3.4. Actualizarea fondului de 

materiale didactice specifice. 

 

 

RELAȚII 

COMUNITARE 

 

 

4. Încheierea de parteneriate cu ONG-

uri și instituții publice deschise spre 

implentarea unor proiecte în domeniul 

educațional. 

 

4.1. Derularea de proiecte și 

programe în domeniul educației, 

formării, tineretului și sportului în 

regim coparticipativ și colaborativ  

(inițiator sau partener). 
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ȚINTA STRATEGICĂ 3. Conturarea unei identități bine articulate a instituției și promovarea 

imaginii acesteia la nivel local, județean, național și internațional. 

DOMENII OPȚIUNI STRATEGICE PROGRAME 

 

 

 

CURRICULUM 

 

 

 

1. Dezvoltarea dimensiunii de 

marketing și publicistică. 

1.1. Valorificarea potențialului 

cognitiv, creativ și proactiv al 

elevilor și cadrelor didactice prin 

curriculumul la decizia școlii / 

activități extracurriculare. 

1.1.1. Proiectele eTwinning și 

Proiectele Erasmus+ 

 

 

 

 

 

RESURSE UMANE 

 

 

 

 

 

2. Forma spiritului de echipă ca 

valoare necesară în cultura 

organizațională a unității. 

2.1. Responsabilizarea şi 

motivarea resursei umane pentru 

promovarea imaginii unității. 

2.2. Crearea abilităţilor personale, 

și a deprinderilor sociale și de 

comunicare prin mijloace IT, 

pentru promovarea imaginii 

unității. 

2.2.1. Proiectele eTwinning și 

Proiectele Erasmus+ 

 

 

 

 

 

RESURSE 

MATERIALE ȘI 

FINANCIARE 

 

 

 

 

 

3. Alocarea resurselor materiale și 

financiare pentru demersurile și 

acțiunile de promovare a imaginii 

unității. 

3.1. Finanțarea extrabugetară a 

proiectelor și activităților ce 

conturează identitatea și 

promovarea unității.  

 

 

RELAȚII 

COMUNITARE 

 

 

4. Promovarea ofertei educaționale în 

comunitate, instituții publice și 

unitățile de învățământ ce constituie 

grupul țintă. 

4.1. Implicarea părinților, 

membrilor comunității locale, 

reprezentanților administrației 

publice, agenților economici în 

evenimentele publice din viața 

școlii. 
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4. OBIECTIVE DERIVATE DIN ȚINTELE STRATEGICE 

 

O1. Creșterea eficienței managementului unității. 

O2. Creșterea calității actului intructiv-educativ cu referință la standardele europene. 

O3. Facilitarea informării, comunicării și implicării părinților cu privire la activitatea școlii. 

O4. Dobândirea prestigiului unității în plan local, județean, național și internațional. 

 

 

5. REZULTATE AȘTEPTATE 

 

1. Funcționarea îmbunătățită a structurii de conducere, a departamentelor funcționale și a 

comisiilor de lucru de la nivelul unității. 

2. Calitate îmbunătățită a rezultatelor activității instructiv-educative.  

3. Grad crescut de informare și implicare a părinților și nivel de comunicare îmbunătățit. 

4. Rol evidențiat și apreciat al unității în comunitatea locală și cel puțin locul V obținut în 

ierarhia unităților de învățământ din județ. 
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III. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

 

1. PLANUL OPERAȚIONAL – AN ȘCOLAR 2016-2017 (Primul an proiect ROSE, aprilie 2017-martie 2018) 

 

PRIORITATEA 1. Deschiderea ofertei educaționale a unității și revizuirea periodică a acesteia prin racordare la cerințele naționale și europene ale 

beneficiarilor direcți și indirecți. 

PROGRAM: Oferta curriculară, extracurriculară și extrașcolară 

ȚINTA STRATEGICĂ 2: Asigurarea unui standard ridicat de calitate al serviciului educațional oferit beneficiarilor, armonizat cu direcțiile strategice de 

dezvoltare presupuse de politicile educaționale europene. 

CONTEXT: Nevoile complexe și aflate în permanentă dinamică a beneficiarilor actului de educație precum și expunerea la paradigma societății actuale impun 

flexibilizarea instituțiilor de învățământ în privința elaborării unei oferte educaționale care să contribuie la contracararea efectelor negative ale mediului social și să 

contribuie la dezvoltarea optimă a potențialului intelectual, cultural și moral al elevilor. 

ACŢIUNI  REZULTATE AŞTEPTATE  TERMEN RESPONSABILI PARTENERI COST 
SURSA DE 

FINANŢARE 

1. Acreditarea nivelului 

gimnazial de studii 

(autorizat în 2011). 

 

- Nivel gimnazial de studii acreditat. 

 

Februarie 2017 

 

Director 

CEAC 

CA 

 

ARACIP 

ISJ - Vrancea 

Administrația 

publică locală 

 

7600 lei Buget local 

2. Constituirea unei 

oferte curriculare la 

decizia școlii în 

concordanță cu nevoile 

de formare și de 

dezvoltare personală și 

profesională a elevilor, 

dar și cu nevoile 

specifice comunității 

locale. 

 

- 5 pachete de discipline opționale 

elaborate și implementate. 

Sfârșitul anului 

școlar 2016-2017 

Consiliul pentru 

curriculum 

 

Comisiile metodice 

 

CEAC 

MENCȘ 

ISJ – Vrancea 

CȘE – LTIS 

Consiliul 

reprezentativ al 

părinților - LTIS 

Consumabile 

 

Cost 

transport 

Resurse 

bugetare 

proprii 

3. Adaptarea - Cel puțin o activitate pe semestru Sfârșitul semestrului Director - - - 
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curricumului în vederea 

utilizării metodelor 

activ-participative, 

creative şi a strategiilor 

didactice centrate pe 

elev. 

având ca temă susținerea unei lecții 

demonstrative cu utilizarea 

preponderentă a metodelor activ-

participative, creative şi a strategiilor 

didactice centrate pe elev. 

 

I / an școlar 2016-

2017 

 

Sfârșitul semestrului 

II / an școlar 2016-

2017 

Comisii metodice 

Cadre didactice 

4. Menținerea 

pachetului de programe 

educative cu caracter 

permanent de natură 

extracurriculară și 

extrașcolară care să 

asigure dezvoltarea 

abilităților de viață în 

rândul elevilor, 

reducerea inegalităţii şi 

excluziunii sociale, 

comunicare 

interculturală, educarea 

estetică și cultural-

artistică.  

- Continuarea activității clubului de 

inițiativă comunitară pentru tineri 

ImpactPerfectLIS. 

- Continuarea activității de 

publicistică școlară și editarea 

revistei ACTUALIS. 

- Continuarea activității Corului de 

cameră CANTABILE. 

- Continuarea activității Trupei de 

teatru PROTHA. 

- Continuarea derulării Proiectelor 

eTwinning și Erasmus+ 

- Continuarea activității Clubului 

PCWizard. 

- Organizarea Concursului Sf. Ierarh 

Mucenic Teodosie de la Mănăstirea 

Brazi. 

- Continuarea activității CERCULUI 

DE LECTURĂ. 

- Continuare activității clubului AȘA 

VĂ PLACE MATEMATICA? 

- Acțiuni din cadrul Strategiei 

Naționale de Acțiune Comunitară. 

 

 

Permanent Director 

 

CA 

 

Cadrele didactice 

coordonatoare 

Primăria Orașului 

Panciu 

 

Casa de Cultură a 

orașului Panciu 

 

Fundația Noi 

Orizonturi 

 

Parteneri europeni 

prin platforma 

eTwinning 

 

Corul de cameră 

Madrigal – Cantus 

Mundi 

 

Asociația Națională 

Corală din 

România 

 

Liceul de Artă 

Gheorghe 

Tattarescu – 

Focșani 

 

 Resurse 

extrabugetare 
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PRIORITATEA  2: Îmbunătățirea nivelului profesional al personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic al unității. 

PROGRAM: Perfecționarea și formarea continuă a personalului unității pe domenii ale specializării. 

ȚINTA STRATEGICĂ 2: Asigurarea unui standard ridicat de calitate al serviciului educațional oferit beneficiarilor, armonizat cu direcțiile strategice de 

dezvoltare presupuse de politicile educaționale europene. 

CONTEXT: Evoluția rapidă a societății dar și schimbările permanente pe care le suportă în ultima perioadă sistemul educațional constituie o adevărată provocare pentru 

corpul profesional. În acest context, pentru a asigura un standard ridicat de calitate serviciului educațional oferit beneficiarilor, cadrele didactice sunt încurajate să acorde 

o atenție deosebită propriei formări profesionale. Baza materială a unității a fost modernizată atât cu sprijinul Asociației de părinți PROLISEUM și prin implementarea 

proiectului pentru extindere, dotare și reabilitare - Edu Panciu – Educației și cunoaștere, astfel încât aproape toate sălile de clasă sunt dotate cu echipamente și 

instrumente moderne ce pot asigura creșterea calității actului didactic dacă sunt utilizate eficient. 

ACŢIUNI  REZULTATE AŞTEPTATE  TERMEN RESPONSABILI PARTENERI COST SURSA DE 

FINANŢARE 

1. Informarea și  

consilierea cadrelor 

didactice aflate în 

programul de 

perfecţionare.  

 

- Examenle pentru obținerea gradelor 

didactice promovate. 

 

Martie-Iulie 2017 

 

Directorul  

 

CEAC 

 

Comisia pentru 

Perfecționare și 

Formare Continuă 

ISJ - Vrancea 

 

Instituțiile de 

Învățământ 

superior  

 

Taxe de 

înscriere 

Resurse 

bugetare ale 

unității 

 

2. Informarea 

permanentă a 

personalului didactic 

privind noile abordări 

conceptuale ale 

reformei şi ale 

curriculumului 

naţional. 

 

- Avizier permanent actualizat; 

 

- Bază de date în format electronic / 

online permanent actualizată și 

accesibilă. 

Permanent Directorul  

 

CEAC 

 

Comisia pentru 

Perfecționare și 

Formare Continuă 

MENCȘ 

 

ISJ – Vrancea 

 

CCD – Focșani 

- Resurse 

bugetare ale 

unității 
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3. Actualizarea și 

promovarea permanentă 

a ofertei de cursuri de 

formare continuă  

 

- Cel puțin un program de formare 

continuă/an școlar parcurs de fiecare 

cadru didactic/didactic auxiliar; 

 

- Cel puțin 3 profesori participanți la 

programe de formare pe tema 

metodelor interactive de predare-

învăţare-evaluare 

 

 

Sfârșitul anului 

școlar 2016-2017 

 

Directorul  

 

 

Comisia pentru 

Perfecționare și 

Formare Continuă 

MENCȘ 

 

ISJ – Vrancea 

 

CCD – Focșani 

Taxe de 

participare 

 

Resurse 

bugetare ale 

unității 

4. Derularea unor 

activităţi în parteneriat 

cu instituții abilitate în 

domeniul educației 

 

- Cel puțin un workshop, seminar / an 

școlar derulat cu participarea unor 

specialiști din domeniul educației; 

 

Sfârșitul anului 

școlar 2016-2017 

 

Directorul  

 

 

Comisia pentru 

Perfecționare și 

Formare Continuă 

ISJ – Vrancea 

 

CCD – Focșani 

 

ONG-uri 

- - 

5. Participarea la 

întâlniri de lucru, 

seminarii / simpozioane 

organizate la nivel local 

sau naţional. 

 

- Cel puțin două cadre didactice 

participante la seminarii / 

simpozioane organizate la nivel local 

sau naţional; 

 

Sfârșitul anului 

școlar 2016-2017 

 

Directorul  

 

 

Comisia pentru 

Perfecționare și 

Formare Continuă 

ISJ – Vrancea 

 

CCD – Focșani 

 

ONG-uri 

 

Instituții abilitate în 

domeniul formării 

resursei umane 

- - 

6. Valorificarea 

potențialului de care 

dispun unele cadrele 

didactice în domeniul 

IT. 

 

- Un grup resursă format din cinci 

cadre didactice cu abilități în 

utilizarea instrumentelor IT care pot 

oferi consultanță colegilor 

 

Sfârșitul semestrului 

I / an școlar 2016-

2017 

 

Directorul  

Comisiile metodice 

Profesorii de 

informatică 

Cadrele didactice cu 

Atestat - TIC 

- - - 

7. Organizarea / 

implementarea unui 

curs de formare / 

- Abilități de utilizare a 

instrumentelor IT și a instrumentelor 

online Google dobândite de 

Sfârșitul semestrului 

I / an școlar 2016-

2017 

Directorul  

Comisiile metodice 

 

CCD – Focșani 

 

 

- - 
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training   

în domeniul 

tehnologiei informației 

și utilizarea 

instrumentelor online  - 

Google Apps for 

Education. 

 

personalul didactic și didactic 

auxiliar din liceu. 

 

- Certificate de competență obținute 

 

- Acces complet la instrumentele 

online Google obținut prin 

dobândirea statului de Google 

Certified School 

 

- Conceptele și modelele învățate în 

cadrul cursului, aplicate în elaborarea 

documentelor didactice planificări, 

fișe de lucru, chestionare, teste, etc. 

 

-Acreditarea LTIS ca Centru de 

testare ECDL 

Sfârșitul semestrului 

II / an școlar 2016-

2017 

 

Cadre didactice 

 

8. Organizarea unor 

activități de promovare 

a exemplelor de bună 

practică în cadrul 

comisiilor metodice. 

- O activitate/semestru având ca 

tematică utilizarea echipamentelor și 

mijloacelor IT (tablă interactivă, PC, 

platforme educaționale on-line, etc.) 

Sfârșitul semestrului 

I / an școlar 2016-

2017 

 

Sfârșitul semestrului 

II / an școlar 2016-

2017 

 

 

Directorul  

Comisiile metodice 

Cadre didactice 
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PRIORITATEA 3. Instituirea unui parteneriat între unitatea de învățământ, părinți, comunitate locală în vederea monitorizării procesului educațional. 

PROGRAM: Optimizarea comunicării între părinți și unitatea de învățământ. 

ȚINTA STRATEGICĂ 1: Reconsiderarea managementului unităţii de învăţământ din perspectiva implicării factorilor direcți și indirecți în activitatea 

instituției. 

CONTEXT: Comunicarea deficitară a școlii cu familia așa cum reiese din procesele verbale ale întrunirile informale (ședințelor cu părinții) constituie o problemă 

constantă. Aceasta este cauzată de programul încărcat al părinților, lipsa mijloacelor de tranport, la intervale periodice, pe tot parcursul zilei - pentru părinții elevilor 

navetiști, - dispoziția scăzută a acestora de a răspunde la convocările școlii. Implementarea platformei de management școlar ADSERVIO poate ameliora această 

problemă. 

ACŢIUNI  REZULTATE AŞTEPTATE  TERMEN RESPONSABILI PARTENERI COST 
SURSA DE 

FINANŢARE 

1. Informarea părinților 

cu privire la utilitatea 

platformei școlare 

ADSERVIO 

 

- Părinți informați  

- Acordul obținut privind 

implementarea platformei 

 

30 septembrie 2016 

 

Director 

Profesorii diriginți 

 

ADSERVIO 

 

  

2. Implementarea și 

utilizarea platformei 

școlare ADSERVIO 

 

- Conturi de acces la platformă create 

 

- Informații primite despre datele 

psihopedagogice, activitatea și 

situația școlară a elevilor în timp real. 

Permanent Director 

Secretar 

Profesorii diriginți 

Cadrele didactice 

 

ADSERVIO 

 

25 lei / an 

școlar 

Resurse 

extrabugetare 

 

Resurse ale 

APPL - 

PROLISEUM 
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PRIORITATEA  4: Îmbunătățirea activității educaționale a Liceului Teoretic Ioan Slavici Panciu în vederea creșterii randamentului școlar al  elevilor de nivel 

liceal. 

PROGRAM: Proiectul +Succes ROLISSE 

ȚINTA STRATEGICĂ 2: Asigurarea unui standard ridicat de calitate al serviciului educațional oferit beneficiarilor, armonizat cu direcțiile strategice de 

dezvoltare presupuse de politicile educaționale europene. 

CONTEXT: Analiza SWOT a scos în evidență o serie de probleme cu care se confruntă elevii liceului și care influențează rata abandonului, rata de absolvire, rata de 

participare și rata de promovare la examenul de bacalaureat. Cauzele sunt numeroase, iar găsirea unor soluții optime reprezintă o prioritate a managementului liceului. 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), prin Unitatea de Management 

al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) în perioada 2015-2022, vine în întâmpinarea preocupărilor noastre și ne oferă oportunitatea ameliorării acestor probleme. 

„+SuccesROLISSE” face parte din  Sub-componenta 1.1 – Intervenții la nivelul liceelor al proiectului mai sus menționat beneficiază de un grant în valoare de 70 000 

euro și se va derula în liceu în perioada 2017-2022.  

ACŢIUNI  REZULTATE AŞTEPTATE  TERMEN RESPONSABILI PARTENERI COST SURSA DE 

FINANŢARE 

I.1 Implementarea unui 

program de pregătire 

remedială pentru elevii 

claselor a IX-a, a X-a și 

a XI-a la disciplinele 

matematică și limba și 

literatura română 

- Aproximativ 100 de elevi ai 

claselor a IX-a, a X-a și a XI-a vor 

participa, în primul an de proiect la 

programul de pregătire remedială 

- Cei 100 de elevi ai claselor a IX-a, 

a X-a și a XI-a, beneficiari ai 

proiectului, își vor îmbunătăți cu 5% 

rezultatele școlare obținute la 

disciplinele la care susțin examenul 

de bacalaureat în primul an de 

proiect 

Ianuarie-mai 2017 Cadrele didactice 

Echipa de proiect  
- 

4584 lei Grant ROSE 

I.2 Implementarea unui 

program de pregătire 

suplimentară pentru 

promovarea examenului 

de bacalaureat 

- Aproximativ 50 elevi ai clasei a 

XII-a vor participa, în primul an de 

proiect, la programul de pregătire 

suplimentară 

- Cel puțin 80% din cei 50 elevi ai 

clasei a XII-a, participanți la proiect 

vor promova examenul de 

bacalaureat în primul an de proiect  

Ianuarie-mai 2017 Cadrele didactice 

Echipa de proiect 

- 18 020 lei Grant ROSE 
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I.3 Derularea unor 

cursuri/ateliere/seminarii 

de dezvoltare personală 

- Aproximativ 100 de elevi din 

clasele a IX-a, a X-a și a XI-a vor 

beneficia în primul an de proiect de 

ateliere/seminarii de dezvoltare 

personală; 

- Cel puțin 4 ateliere/seminarii de 

dezvoltare personală implentate în 

primul an de proiect 

Octombrie-

decembrie 2017 

Formatori specializați 

în dezvoltare personal 

 

Echipa de proiect 

ONG care are în 

obiectul de 

activitate servicii 

de dezvoltare 

personală 

18 877 lei Grant ROSE 

I.4 Participarea elevilor  

la seminarii de consiliere 

și orientare profesională 

- Aproximativ 40 de elevi din clasa a 

XII-a vor beneficia în primul an de 

proiect de servicii de consiliere și 

orientare școlară și profesională; 

- Cel puțin 2 module de consiliere și 

orientare școlară și profesională 

implementate în primul an de proiect 

Octombrie-

decembrie 2017 

Formatori specializați 

în consiliere și 

orientare în carieră 

 

Echipa de proiect 

ONG care are în 

obiectul de 

activitate servicii 

de consiliere și 

orientare în carieră 

6 483 lei Grant ROSE 

II.1 Familiarizarea 

elevilor cu oferta 

educațională a 

învățământului terțiar  și 

piața forței de muncă 

- Aproximativ 100 de elevi vor 

participa în primul an de proiect la o 

vizită la instituții de învățământ 

terțiar 

 

Martie 2017 

Octombrie-

noiembrie 2017 

Cadre didactice 

Echipa de proiect 

 

- 

10 325 lei Grant ROSE 

III.1 Activități de  

igienizare sumară și 

amenajare a spațiului 

destinat  pentru Sala de 

training și conferințe 

- Două încăperi, cea destinată sălii 

de training și conferințe și holul de 

la intrare igienizate sumar 

 

Ianuarie-martie 

2018 

Personalul nedidactic al 

unității 

Echipa de proiect 

- 16 752 lei Grant ROSE 
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IV. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI (PDI) – PROPUNERI DE 

REVIZUIRE / ÎMBUNĂTĂȚIRE 

 

1. MONITORIZAREA 

Monitorizarea proiectului va presupune permanenta înregistrare a progresului – gradul de avansare 

în raport cu obiectivele – costurile și nivelul de calitate în raport cu rezultatele așteptate, considerate 

indicatori de performanță specifici fiecărei activități vizate în planul operațional. 

 

2. EVALUAREA 

Evaluarea proiectului va avea în vedere stabilirea raportului dintre performanța obținută și cea 

intenționată. 

 

2.1. INSTRUMENTE DE EVALUARE VIZATE: 

 

1. Planurile manageriale ale comisiilor; 

2. Raportele de activitate ale comisiilor; 

3. Raportul de activitate al directorului; 

4. Fișe de autoevaluare și interevaluare; 

5. Chestionare de satisfacție pentru elevi, părinți, cadre didactice, membri ai comunității; 

6. Fișe de apreciere formulate în termeni de competențe; 

7. Rapoarte financiare și documente contabile; 

8. Produse ale activității. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZAT ÎN CONSILIUL PROFESORAL AL UNITĂȚII 

 

 

28.11.2016 

 

 

 

APROBAT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚII 

 

 

 

29.11.2016 
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ANEXĂ 

 

+Succes ROLISSE 
(PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) 

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE) 
 

„+SuccesROLISSE” face parte din  Sub-componenta 1.1 – Intervenții la nivelul liceelor al 

Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE) implementat de către Ministerul Educației 

Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare 

Externă (UMPFE) în perioada 2015-2022. Beneficiază de un grant de 70 000 euro prin Schema de 

Granturi pentru Licee (SGL) acordat pe o perioadă de 4 ani (2017-2021), care permite implementarea 

unor activităţi care vizează sprijinirea elevilor de la clasa a IX-a până la clasa a XII-a  în vederea 

îmbunătățirii tranziției de la liceu la învățământul terțiar. 

 

I. DESCRIEREA PROBLEMEI  
Analiza SWOT din Planul de Dezvoltare Instituțională 2016-2021 (PDI) al liceului, confirmată prin 

concluziile discuțiilor recente purtate cu membrii comunității școlare și cu părinții, a evidențiat 

problemele cu care se confruntă elevii liceului și care influențează rata abandonului, rata de absolvire, 

rata de participare și rata de promovare la examenul de bacalaureat sunt: 

 Aproximativ 55% din totalul de elevi provin din mediul rural  

 Aproximativ un procent de 12,44 % elevi admiși anual la liceu cu note sub 5 la probele 

examenului de evaluarea națională.  

 Predispoziția unor elevi spre absentare  

 Elevii nu au o cultură privind formarea și autoformarea  

În urma analizei efectuate în perioada noiembrie-decembrie 2016, reiese că principalele cauze ale 

acestor probleme sunt: 

a) Lacune în sistemul de cunoștințe al elevilor, cauză identificată de 50% din elevii chestionați și de 

51,9% din ceilalți respondenți din comunitatea locală 

b) Lipsa motivației pentru învățare, cauză identificată de 35,7% din elevii chestionați și de 48,1% din 

ceilalți respondenți din comunitatea locală 

c) Dezinteresul elevilor față de școală, cauză identificată de 22,5% din elevii chestionați și de 55,6% 

din ceilalți respondenți din comunitatea locală 

Elevii nu au un spațiu adecvat derulării unui program eficient de consiliere și orientare 

profesională, cauză identificată în urma discuțiilor avute cu reprezentanții comunității  

 

II. POSIBILE SOLUȚII, BENEFICIILE ȘI RISCURILE ACESTORA.  

Soluțiile identificate la nivelul Liceului Teoretic Ioan Slavici Panciu, în urma consultării cu 

reprezentanții comunității locale pentru rezolvarea problemelor prioritare care conduc la performanțe 

școlare slabe sunt: 

a1) Recuperarea cunoștințelor neasimilate la nivelul gimnazial de studiu sau în clasele anterioare, 
soluție identificată  de 28% din elevii chestionați și de 46,3% din ceilalți respondenți din comunitatea 

locală.  

Recuperarea poate fi realizată prin activități remediale pentru elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a 

care au rezultate slabe la disciplinele la care vor susține examenul de bacalaureat. Avantajele oferite de 

această soluție sunt diminuarea lacunelor în cunoștințele elevilor și  creșterea stimei de sine, 

permitându-le elevilor să se pregătească în condiții optime și cu șanse reale de promovare a 

examenului de bacalaureat. 

Cele mai importante riscuri pentru această soluție ar fi refuzul elevilor vizați de a participa la aceste 

activități sau imposibilitatea de a participa din cauza navetei. 

a2) Pregătirea suplimentară pentru examen, în grupe omogene (elevi cu același nivel de 

performanță), în afara orelor de curs, organizată pentru elevii claselor a XII-a, soluție  identificată  

de 54,4% din elevii chestionați și de 59,3% din ceilalți respondenți din comunitatea locală. 
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Pregătirea suplimentară se adresează, în special, elevilor care nu reușesc să își formeze competențele 

necesare pentru promovarea  examenului de bacalaureat în timpul orelor de curs. 

Avantajele oferite de această soluție sunt dezvoltarea compențelor vizate și determinarea elevilor de a 

continua studiile în învățământul terțiar. 

Cele mai importante riscuri pentru această soluție ar fi refuzul elevilor vizați de a participa la aceste 

activități,  imposibilitatea de a participa din cauza navetei, a programului încărcat sau a participării la 

cursurile pentru obținerea permisului de conducere. 

b,c) Participarea elevilor la cursuri/seminarii de dezvoltare personală și coaching, soluție  

identificată  de 49,7% din elevii chestionați și de 53,5% din ceilalți respondenți din comunitatea 

locală. 

         Cursurile de dezvoltare personală se adresează, în special, elevilor din clasele a IX-a , a X-a și a 

XI-a, care au dificultăți  de adaptare la mediul școlar. 

 Avantajele participării elevilor la acest tip de cursuri/seminarii sunt numeroase: asigură acestora 

construirea unei imagini de sine pozitive, creșterea stimei de sine, îmbunătățirea și optimizarea 

capacității de autocunoaștere, relaționare și comunicare interpersonală, dezvoltarea abilităților de 

cooperare, conștientizarea și gestionarea emoțiilor, dezvoltarea capacităţii decizionale, de asumare a 

responsabilității, stimularea gândirii, memoriei, imaginației, realizarea planificării și  organizării 

eficiente a timpului acordat studiului,  învățarea și dezvoltarea atitudinii de succes la școală și în viață. 

       Cele mai importante riscuri pentru această soluție țin de managementul proiectului (identificarea 

firmelor care asigură un pachet complet de servicii educaționale de dezvoltare personală, costul ridicat 

al acestor servicii)  

b,c,d) Participarea elevilor  la seminarii de consiliere și orientare profesională, soluție  identificată 

ca fiind în mare măsură importantă  de 32% din elevii chestionați și de 38,9% din ceilalți respondenți 

din comunitatea locală 

Seminariile se adresează elevilor din clasele a XI-a și a XII-a, în vederea realizării tranziției spre 

învățământul terțiar și piața forței de muncă, în concordanță cu propriile competențe și interese. 

Avantajele participării elevilor la acest tip de seminarii sunt determinarea aptitudinilor specifice, a 

profilului intereselor pentru anumite domenii, a aspirațiilor și valorilor elevului adolescent. 

Un risc posibil ar fi neîncrederea unor elevi în rezultatele chestionarelor aplicate pentru stabilirea 

legăturii dintre profilul psihologic și cerințele exercitării unei anumite profesii. 

b,c) Familiarizarea elevilor cu oferta educațională a învățământului terțiar (facultăți) și piața forței 

de muncă,  soluție  identificată ca fiind în mare măsură importantă de 45% din elevii chestionați și ca 

fiind în foarte mare măsură importantă de 51,9% din ceilalți respondenți din comunitatea locală. 

Această soluție vine în completarea activităților de consiliere și  orientare profesională și se va realiza 

prin vizite la instituții de învățământ terțiar și activități de shadowing la instituții,  companii/societăți 

comerciale. 

Avantajele sunt multiple, elevii având posibilitatea de a veni în contact direct cu realitățile vieții 

universitare și ale pieței forței de muncă. 

Cel mai important risc pentru această soluție ține de disponibilitatea universităților și instituțiilor 

vizate de a se adapta programului stabilit prin proiect. 

d) Amenajarea unui cabinet de consiliere și orientare profesională, soluție  identificată ca fiind în 

mare măsură importantă  de 42,5% din elevii chestionați și de 46,3% din ceilalți respondenți din 

comunitatea locală 

Liceul are în dotare un spațiu neutilizat care, în urma unor mici lucrări de amenajare și printr-o dotare 

corespunzătoare, se poate transforma într-un cabinet de consiliere și orientare profesională pe care 

elevii îl vor putea utiliza și după încheierea proiectului ROSE. 

Avantajele amenajării unui astfel de spațiu privesc eficientizarea activității de consiliere și orientare 

profesională pentru toți elevii liceului, nu doar cei care fac parte din grupul țintă al proiectului.  

Cel mai important risc este cel financiar. Suma prevăzută în bugetul proiectului pentru astfel 

de amenajări ar putea fi insuficientă. Soluția alternativă la care ne-am gândit este amenajarea unei Săli 

de training și conferințe, care necesită resurse financiare mai reduse și oferă posibilitatea utilizării în 

mai multe scopuri(situații). 
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III. GRUPUL ȚINTĂ 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei aproximativ 150 de elevi din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a 

XII-a, profil real (specializările Științele Naturii și Matematică-Informatică), profil uman 

(specializările Filologie și Științe Sociale) și profil servicii (specializarea economic-administrativ-

poștă), ale căror note/medii la disciplinele la care susțin examenul de bacalaureat sunt cel mult 6 și 

care au un număr de cel puțin 10 absențe nemotivate. 

Dintre aceștia, aproximativ 100 provin din grupuri dezavantajate, respectiv 72% dintre elevi trăiesc în 

zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate,  23% dintre elevi provin din familii cu 

venituri mici, 4% dintre elevi având unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate. 

Dintre elevii înscrişi în clasa a IX-a, aproximativ 10% au promovat Examenul de Evaluare Naţională 

cu medii sub 5,  iar 8% ajung la liceu după a doua şi a treia etapă de repartizare. 

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt: 

 ceilalți elevi ai liceului deoarece beneficiază de rezultatele acestuia prin diseminarea experienței 

celor direct implicați, beneficiază de serviciile Centrului de consiliere și orientare profesională 

înființat prin proiect 

 școala ca organizație deoarece, prin acest proiect, își asigură o poziție mai bună în ierarhia liceelor 

din județ și are o imagine mai bună în comunitate 

 părinții deoarece succesul copiilor se reflectă în mod pozitiv și asupra familiei 

 comunitatea deoarece se poate dezvolta eficient cu ajutorul tinerilor mai bine pregătiți, mai 

motivați și mai creativi 

 

IV. OBIECTIVUL GENERAL  
Îmbunătățirea activității educaționale a Liceului Teoretic Ioan Slavici Panciu în vederea creșterii 

randamentului școlar al  elevilor de nivel liceal 

 

V. OBIECTIVELE SPECIFICE 

O1 Creșterea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat de la valoarea de referință 

actuală  de 86,73% la ținta finală de 96% în perioada 2017-2021  

OI.1.1 Îmbunătățirea cu 15% a rezultatelor școlare obținute de cei 150 de elevi beneficiari la 

disciplinele la care susțin examenul de bacalaureat,  în perioada 2017-2021 

OI.1.2 Creșterea cu 5 % a numărului de note mai mari sau egale cu 5 ale elevilor beneficiari din 

clasele a XI-a și a XII-a la simularea examenului de bacalaureat în anii 2,3 și 4 din proiect  

O2 Diminuarea ratei de abandon de la nivelul liceului de la valoarea de referință actuală 1,88% 

la ținta finală de 1,50% , în perioada 2017-2021 

OI.2.1 Diminuarea cu 10% a numărului de absențe acumulate de cei aproximativ 150 de elevi 

beneficiari,  în perioada 2017-2021 

OI.2.2 Stimularea motivației de învățare și a interesului față de școală a celor aproximativ 150 de elevi 

beneficiari, oglindită în progresul școlar al acestora, în perioada 2017-2021  

O3 Crearea unei Săli de training și conferințe cu 100 de locuri pentru elevii Liceului Teoretic 

Ioan Slavici Panciu, în perioada 2017-2019 

OI.3.1 Amenajarea spațiului destinat Sălii de training și conferințe în perioada 2017-2018 

OI.3.2 Dotarea Sălii de training și conferințe  cu mobilier, echipamente și alte materiale necesare în 

perioada 2018-2019 

 

VI. ACTIVITĂȚI PRINCIPALE 

Activitatea I.1 Implementarea unui program de pregătire remedială pentru elevii claselor a IX-a, a 

X-a și a XI-a la disciplinele matematică și limba și literatura română 

a) Activitatea își propune să diminueze lacunele în sistemul de cunoștințe al elevilor cu medii de cel 

mult 6 la disciplinele mai sus menționate. 

b) Activitatea vizează atingerea obiectivului specific O1, respectiv a obiectivelor intermediare OI.1.1 

și OI.1.2, deoarece elevii căreia i se adresează reprezintă grupul de risc al celor care nu ar promova 

examenul de bacalaureat. Activitatea va susține îmbunătățirea cunoștințelor acestor elevi la 

disciplinele matematică și limba și literatura română . 
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c) Activitatea va fi organizată sub forma unor ore de pregătire remedială, pe grupe de remediere, în 

vederea atingerii unui nivel minimal de performanţă acceptabil. Orele  vor fi realizate de cadrele 

didactice din liceu conform diagramei Gantt detaliate de echipa de proiect. Acestea vor întocmi 

planuri remediale periodice ținând cont de  particularităţile şi nevoile speciale ale elevilor, de 

nivelul achiziţiilor anterioare folosind cele mai adecvate metode și strategii didactice. De 

asemenea vor întocmi planificări, graficele orelor de pregătire, liste de prezență, teste de evaluare, 

chestionare de satisfacție, rapoarte, procese verbale etc. Elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, 

care vor participa la orele de pregătire remedială, vor fi selectați în primul an de proiect pe baza 

rezultatelor (mediilor semestriale) obținute de aceștia la sfârșitul semestrului I din anul școlar 

2016-2017, la disciplinele vizate. Pentru ceilalți ani de proiect, selecția se va face pe baza mediilor 

generale obținute în anul școlar anterior celui în care se desfășoară activitatea.  

Vor fi utilizate echipamentele IT (calculatoare, imprimante, table interactive, videoproiectoare, 

softuri educaționale etc) din dotarea liceului și alte materiale necesare instruirii achiziționate prin 

proiect (foi de scris, rezervă tuș imprimantă, hărți, culegere de documente, alte materiale 

didactice).  Activitatea va fi coordonată din partea echipei de proiect de managerul de proiect 

conform G1 din formularul de aplicație.  

d) Activitatea I.1 este premergătoarea activității de pregătire suplimentară pentru examenul de 

bacalaureat realizată cu elevii claselor a XII-a și este complementară activităților de dezvoltare 

personală și de consiliere și orientare profesională. 

e) Activitățile se vor desfășura pe parcursul celor 4 ani de proiect, în lunile ianuarie și mai ale 

fiecărui an școlar, adică în trimestrele IV și I ale fiecărui an de grant. Activitățile se vor desfășura 

în săli de clasă din liceu, după terminarea cursurilor. 

f) Benefiaciarii activității sunt elevii claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, cu medii de cel mult 6 la 

disciplinele matematică și limba și literatura română, care vor participa la orele remediale. 

Activitatea I.2 Implementarea unui program de pregătire suplimentară pentru promovarea 

examenului de bacalaureat  

a) Activitatea își propune să îmbunătățească și/sau să completeze competențele (cunoștințele, 

abilitățile) formate în timpul orelor de predare-învățare, necesare promovării examenului de 

bacalaureat, pentru beneficiarii direcți ai grantului, elevi în clasa a XII-a  

b) Prin această activitate se urmărește atingerea obiectivului specific O1, respectiv obiectivele 

intermediare OI.1.1 și OI.1.2.  

c) Activitatea va fi organizată sub forma unor ore de meditații cu grupe omogene (elevi cu același 

nivel de performanță), desfășurate săptămânal de către cadrele didactice din liceu, conform 

diagramei Gantt. Cadrele didactice vor întocmi planificări adaptând activitatea instructiv-

educativă la posibilităţile intelectuale, la ritmul şi stilul de învăţare al elevilor, vor întocmi 

periodic graficele cu orele de pregătire, liste de prezență, teste de evaluare, chestionare de 

satisfacție, rapoarte, procese verbale etc.  Elevii din clasa a XII-a, care vor participa la orele de 

pregătire remedială, vor fi selectați în primul an de proiect pe baza rezultatelor(mediilor 

semestriale) obținute de aceștia la sfârșitul semestrului I din anul școlar 2016-2017, la disciplinele 

vizate. Pentru ceilalți ani de proiect, selecția se va face pe baza mediilor generale obținute în anul 

școlar anterior celui în care se desfășoară activitatea.  Vor fi utilizate echipamentele IT 

(calculatoare, imprimante, table interactive, videoproiectoare, softuri educaționale etc) din dotarea 

liceului precum și alte materiale necesare instruirii achiziționate prin proiect (foi de scris, rezervă 

tuș imprimantă, hărți, culegere de documente, alte materiale didactice). Activitatea va fi 

coordonată din partea echipei de proiect de managerul de proiect conform G1 din formularul de 

aplicație.  

d) Activitatea I.2 vine în completarea activității I.1 și este complementară activităților de consiliere și 

orientare profesională. 

e) Activitățile se vor desfășura pe parcursul celor 4 ani de proiect, în perioada ianuarie - mai a 

fiecărui an școlar, adică în trimestrele I și IV ale fiecărui an de grant. Activitățile se vor desfășura 

în săli de clasă din liceu, după terminarea cursurilor. 

f) Beneficiarii activității sunt elevii claselor a XII-a cu medii de cel mult 6 la disciplinele de studiu la 

care se organizează probele pentru examenul de bacalaureat.    
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Activitatea I.3 Derularea unor cursuri/ateliere/seminarii de dezvoltare personală  

a) Activitatea își propune să ofere oportunitatea elevilor de a coștientiza care este motivația lor în 

raport cu învățarea și  ce funcționează mai bine pentru ei astfel încât să ajungă la rezultate mai 

bune atât în școală, cât și dincolo de ea.  

b) Prin această activitate se urmărește atingerea obiectivului specific O2, respectiv obiectivele 

intermediare OI.2.1 și OI.2.2.  

c) Activitatea va fi organizată pe grupe de elevi (4-6 grupe) de la clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, 

fiecare grupă va beneficia de cel mult 5 ateliere/ an. Activitatea va fi implementată de o 

firmă/ONG care are în obiectul de activitate servicii de dezvoltare personală.  Atelierele vor fi 

facilitate de formatori specializați în dezvoltare personală.  Activitatea va fi coordonată din partea 

echipei de proiect de managerul de proiect conform G1 din formularul de aplicație.     

d) Activitatea I.3 este complementară activităților I.1 și I.2 și este premergătoare activității I.4. 

e) Activitățile se vor desfășura pe parcursul celor 4 ani de proiect, în perioada octombrie-decembrie  

a fiecărui an școlar, adică în trimestrul al III-lea al fiecărui an de grant. Atelierele  se vor derula în 

săli de clasă din cadrul liceului în primele 18 luni de proiect și în Sala de training și conferințe 

amenajată prin proiect în ultimele 30 de luni de grant. 

f) Beneficiarii activității sunt elevii claselor a IX-a, a X-a și a XI-a din grupul țintă.    

Activitatea I.4 Participarea elevilor  la seminarii de consiliere și orientare profesională 

a) Activitatea își propune să dezvolte elevilor capacitatea de planificare si management al carierei, 

precum și  îndrumarea acestora către profesii în conformitate cu posibilitățile și cu dorințele lor și 

optimizarea traseelor educaționale și profesionale 

b) Activitatea vizează atingerea obiectivului specific O2, respectiv obiectivelor intermediare OI.2.1 și 

OI.2.2.  

c) Activitatea va fi organizată pe grupe de elevi (2-3 grupe) de la clasele a XII-a, fiecare grupă va 

beneficia de cel mult 3 ateliere/ an. Activitatea va fi implementată de o firmă/ONG care are în 

obiectul de activitate servicii de consiliere și orientare în carieră.  Atelierele vor fi facilitate de 

formatori specializați în orientare în carieră. Activitatea va fi coordonată din partea echipei de 

proiect de managerul de proiect conform G1 din formularul de aplicație. 

d) Activitatea I.4 este complementară activităților I.1, I.2 și I.3. 

e) Activitățile se vor desfășura pe parcursul celor 4 ani de proiect, în  perioada octombrie-decembrie  

a fiecărui an școlar, adică în trimestrul al III-lea al fiecărui an de grant. Atelierele  se vor derula în 

săli de clasă din cadrul liceului în primele 18 luni de proiect și în Sala de training și conferințe 

amenajată prin proiect în ultimele 30 de luni de grant 

f) Beneficiarii activității sunt elevii claselor a XII-a din grupul țintă. 

Activitatea II.1 Familiarizarea elevilor cu oferta educațională a învățământului terțiar  și piața 

forței de muncă 

a) Activitatea își propune să ofere oportunitatea elevilor de a veni în contact direct cu realitățile vieții 

universitare și ale pieței forței de muncă. 

b) Activitatea vizează atingerea obiectivului specific O2, respectiv obiectivelor intermediare OI.2.1, 

OI.2.2.  

c) Vor fi organizate vizite la instituții de învățământ terțiar din centre universitare precum Iași, 

București, Brașov. Elevii însoțiți de profesori/ profesori diriginți (un profesor pentru 10 elevi) vor 

face un tur al facultăților gazdă și vor participa la cursuri, seminarii, întâlniri cu studenții și 

profesorii din cadrul instituției. Vor fi organizate vizite și la instituții,  companii/societăți 

comerciale din oraș și județ. La activitate vor participa aproximativ 100 de elevi/an în primii doi 

ani de proiect și aproximativ 40 de elevi/an în ultimii doi ani de proiect. Activitatea va fi 

coordonată și monitorizată din partea echipei de proiect de responsabilul cu activitățile 

extracurriculare, conform G1 din formularul de aplicație.  Acesta va contacta instituțiile de 

învățământ terțiar și agenții economici, va stabili programul vizitelor,  va contacta firmele de 

transport. 

d) Activitatea II.1 este complementară activității I.4  

e) Activitățile se vor desfășura pe parcursul celor 4 ani de proiect, în lunile octombrie/ noiembrie, 

respectiv martie a fiecărui an școlar, adică în trimestrele  III și IV ale fiecărui an de grant. 
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f) Beneficiarii activității sunt elevii claselor  a XI-a și  a XII-a din grupul țintă.    

Activitatea II.2 Organizarea unor tabere de dezvoltare personală și team building pentru elevii 

din grupul țintă 

a) Activitatea își propune să ofere oportunitatea elevilor de a-și însuși tehnici de comunicare 

nonverbală, de cunoaștere si gestionare a emoțiilor, de a-și asuma responsabilități, de a-și dezvolta 

tehnici de lucru în echipă, într-un mediu nonformal.  

b) Vizează atingerea obiectivului specific O2, respectiv a obiectivelor intermediare OI.2.1, OI.2.2.  

c) Tabăra va fi organizată pentru cel puțin 20 elevi/serie de 4-5 zile, selectați după criterii stabilite 

anterior de echipa de proiect. Elevii  însoțiți de câte două cadre didactice/serie vor participa la o 

serie de activități organizate și facilitate de specialiști în dezvoltare personală. Activitatea va fi 

coordonată din partea echipei de proiect de responsabilul cu activitățile extracurriculare, conform 

G1 din formularul de aplicație.   

d) Activitatea II.2 este complementară activității I.3 și vizează elevii cu cel mai bun progres la 

activitățile I.1. 

e) Activitățile se vor desfășura pe parcursul anilor 3 și 4 de proiect, în perioada iulie-septembrie, 

adică în trimestrul al II-lea al celor doi ani de grant mai sus menționați. Locația va fi stabilită 

ulterior. 

f) Beneficiarii activității sunt elevii claselor  a IX-a, a X-a și a XI-a din grupul țintă.    

Activitatea III.1 Activități de  igienizare sumară și amenajare a spațiului destinat  pentru Sala de 

training și conferințe  

a) Activitatea își propune să amenajeze spațiul fostului laborator de biologie al liceului, în prezent 

neutilizat, precum și a holului de la intrarea în acest laborator într-un spațiu destinat pentru Sala de 

training și conferințe.  

b) Activitatea vizează atingerea obiectivului specific O3, respectiv obiectivul intermediar OI.3.1. 

c) Activitatea constă în igienizarea sumară a fostului laborator de biologie și a holului de la intrare - 

văruire, montare parchet și va fi efectuată de personalul nedidactic al unității. Materialele necesare 

reparațiilor (var, vopsea, parchet și materiale adiționale) vor fi procurate  prin grant. Activitatea va 

fi coordonată din partea echipei de proiect de coordonatorul de grant conform G1 din formularul 

de aplicație.  

d) Activitatea III.1 este necesară desfășurării activităților I.3 și I.4. De asemenea, activitatea III.1 este 

corelată în mod direct cu activitatea III.2, concordanța între acestea ducând la crearea spațiului  

dorit în primele 18 luni ale grantului, astfel încât în ultimele 30 de luni ale proiectului seminariile 

și cursurile de dezvoltare personală/consiliere și orientare profesională să se poată desfășura într-

un spațiu adecvat.  

e) Activitatea se va desfășura în trimestrul 4 al primului an de grant, astfel încât la începutul anului 

școlar 2018-2019 să poată avea loc festivitatea de inaugurare a Sălii de training și conferințe de la 

nivelul Liceului Teoretic Ioan Slavici Panciu. Activitatea se va desfășura în fostul laborator de 

biologie al liceului și pe holul de la intrarea în acest laborator. 

f)  Benefiaciarii activității  sunt, în primul rând, elevii din grupul țintă al proiectului și, în al doilea 

rând, toți elevii liceului, cadrele didactice, comunitatea locală. Existența acestui spațiu face parte 

din strategia de continuare pe termen mediu și lung a activităților grantului, după finalizarea 

acestuia și asigură sustenabilitatea proiectului.  

Activitatea III.2 Activități de achiziționare de mobilier, echipamente, software, resurse 

educaționale, alte mărfuri necesare funcționării Sălii de training și conferințe  

a) Activitatea își propune să doteze spațiul fostului laborator de biologie în scopul funcționării la 

nivelul liceului a unei Săli de training și conferințe. 

b) Activitatea vizează atingerea obiectivului specific O3, respectiv obiectivul intermediar OI.3.2. 

c) Activitatea constă în achiziționarea și montarea de  mobilier, echipamente, software, resurse 

educaționale. Achiziționarea se va realiza de către administratorul financiar al unității și de către 

responsabilul SEAP, iar montarea se va efectua de personalul unității și de reprezentații firmelor 

furnizoare. Activitatea va fi coordonată din partea echipei de proiect de coordonatorul de grant 

conform G1 din formularul de aplicație.  
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d) Activitatea III.2 este necesară desfășurării activităților I.3 și I.4 și este corelată în mod direct cu 

activitatea III.1. Concordanța între activitățile III.1 și III.2 conduce la crearea spațiului  dorit în 

primele 18 luni ale grantului, astfel încât în ultimele 30 de luni ale proiectului seminariile și 

cursurile de dezvoltare personală/consiliere și orientare profesională să se poată desfășura într-un 

spațiu adecvat.  

e) Activitatea se va desfășura în trimestrul IV al primului an de grant și în trimestrele I și II ale celui 

de al doilea an, astfel încât la începutul anului școlar 2018-2019 să poată avea loc festivitatea de 

inaugurare a Sălii de training și conferințe de la nivelul Liceului Teoretic Ioan Slavici Panciu. 

Activitatea se va desfășura în liceu, la compartimentul contabilitate, prin SEAP, achizițiile 

realizate fiind depozitate în  spațiul amenajat în activitatea III.1, fostul laborator de biologie al 

liceului. 

f)  Benefiaciarii activității  sunt, în primul rând, elevii din grupul țintă al proiectului și, în al doilea 

rând, toți elevii liceului, cadrele didactice, comunitatea locală. Existența acestei săli face parte din 

strategia de continuare pe termen mediu și lung a activităților grantului, după finalizarea acestuia 

și asigură sustenabilitatea proiectului. 

ACTIVITATE SECUNDARĂ  

Vizibilitatea și promovarea proiectului  

Activitatea care se va desfășura pe tot parcursul proiectului are ca scop promovarea proiectului și 

diseminarea rezultatelor acestuia și constă în: 

 crearea unui meniu dedicat proiectului ROSE  pe site-ul liceului și a unei pagini de Facebook în 

care vor fi prezentate activitățile proiectului 

 editarea, multiplicarea și difuzarea de materiale informative și de promovare a activităților 

proiectului: un roll up, cel puțin 5 tipuri de afișe în 20 de exemplare, cel puțin 400 pliante de 

promovare, cel puțin 100 de mape ce conțin materiale promoționale 

 organizarea unei conferințe de lansare și a unei conferințe de încheiere a proiectului la care vor 

participa membrii comunității 

 publicarea a cel puțin două articole de presă publicate pe an 

 organizarea a cel puțin unei conferințe de presă și a unui interviu televizat 

 

VII. REZULTATE 

 1. Intermediare 

Obiectivul O1, Activitățile I1 și I2 

R1.I.1 Aproximativ 100 de elevi ai claselor a IX-a, a X-a și a XI-a vor participa, în fiecare an de 

proiect la programul de pregătire remedială 

R2.I.1. Cei 100 de elevi ai claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, beneficiari ai proiectului, își vor 

îmbunătăți cu 15% rezultatele școlare obținute la disciplinele la care susțin examenul de 

bacalaureat 

R1.I.2 Aproximativ 50 elevi ai clasei a XII-a vor participa, în fiecare an de proiect, la programul 

de pregătire suplimentară 

R2. I.2  5 % din cei 50 elevi beneficiari din clasele a XII-a vor obține note de cel puțin 5 la 

simularea examenului de bacalaureat în anii 2,3 și 4 din proiect 

 R3. I.2  Cel puțin 80% din cei 50 elevi ai clasei a XII-a, participanți la proiect vor promova 

examenul de bacalaureat în fiecare an de proiect 

Obiectivul O2, Activitățile I3, I4, II1, II2 

R1.I.3 Aproximativ 100 de elevi din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a vor beneficia în fiecare an de 

proiect de ateliere/seminarii de dezvoltare personală 

R2. I.3 Vor fi implementate cel puțin 4 ateliere/seminarii de dezvoltare personală/an de proiect 

R1.I.4 Aproximativ 40 de elevi din clasa a XII-a vor beneficia în fiecare an de proiect de servicii 

de consiliere și orientare școlară și profesională 

R2.I.4 Vor fi implementate cel puțin 2 module de consiliere și orientare școlară și profesională/an 

de proiect 

R1. II.1 Aproximativ 100 de elevi/an vor participa în primii doi ani de proiect la o vizită la 

instituții de învățământ terțiar 
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R2. II.1 Aproximativ 40 de elevi/an vor participa în ultimii doi ani de proiect la o vizită la instituții 

de învățământ terțiar 

R1. II.2 Vor fi organizate  2 tabere de dezvotare personală/team building  

R2. II.2 Cel puțin 15 elevi/an vor participa la o tabără de dezvotare personală/team building/an 

R3.II.2 Numărul de absențe acumulate de cei aproximativ 150 de elevi beneficiari  va fi diminuat 

cu 10%  în perioada 2017-2021 

Obiectivul O3, Activitățile III1 și III2 

R1.III.1 Două încăperi, cea destinată sălii de training și conferințe și holul de la intrare vor fi 

igienizate sumar 

R1.III.2 O încăpere va fi dotată cu mobilier(100 scaune, masă de prezidiu etc) și echipamente 

(instalație de sunet, proiector, ecran etc) specifice unei săli de training și conferințe 

R2.III.2 O încăpere va fi dotată cu mobilier specific unui hol expozițional 

2. Finale 

• Rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat va crește de la valoarea de referință 

actuală de  86,73% la ținta finală de 96% la sfârșitul proiectului 

• Rata de abandon la nivelul liceului se va diminua de la valoarea de referință actuală de 1,88% 

până la ținta finală de 1,50% 

• Sala de training și conferințe a Liceului Teoretic Ioan Slavici Panciu va fi funcțională din anul 

școlar 2018-2019 

• un set de planuri remediale la disciplinele limba și literatura română și matematică 

• un meniu dedicat proiectului ROSE  pe site-ul liceului 

• o pagină de Facebook în care vor fi prezentate activitățile proiectului 

•  materiale informative și de promovare a activităților proiectului - un roll up, cel puțin 5 tipuri 

de afișe, cel puțin 400 pliante de promovare, cel puțin 100 de mape ce conțin materiale 

promoționale ce vor fi  distribuite în cadrul conferințelor 

• o conferință de lansare și o conferință de încheiere a proiectului 

• cel puțin două articole de presă publicate pe an 

• cel puțin o conferință de presă și un interviu televizat 

 

VIII. MONITORIZARE ȘI EVALUARE 
 Monitorizarea are ca scop colectarea datelor pe tot parcursul implementarii proiectului. Ea va 

fi realizată de către Echipa de proiect pe tot parcursul proiectului și va urmări: 

a. modul în care se aplică prevederile Acordului de Grant; vor fi folosite următoarele instrumente 

de monitorizare: 

- rapoarte financiare lunare privind progresul financiar al proiectului 

- rapoarte financiare trimestriale 

- rapoarte de progres privind stadiul implementării tehnice și financiare a proiectului, necesar 

disponibilizării tranșei următoare de finanțare 

- raportul final al proiectului 

- alte rapoarte solicitate de MENCȘ-UMPFE, monitori sau Bancă. 

b. modalitatea de utilizare a resurselor; vor fi folosite următoarele instrumente de monitorizare: 

- raport lunar de activitate 

- fișa de activitate/de pontaj a personalului contractual care contribuie la implementarea 

activităților sau la managementul grantului 

- procesele verbale  

c. derularea efectivă a activităților; vor fi folosite următoarele instrumente de monitorizare: 

- rapoarte lunare de activitate elaborate de personalului contractual care contribuie la 

implementarea activităților 

- liste de verificare lunare/pe modul a activităților planificate 

- listele de prezență a beneficiarilor 

- chestionare de satisfacție elevi, părinți, profesori 

- teste de evaluare 

- fișe de autoevaluare 
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- fișe de lucru 

- altele 

d. rezultatele obținute; vor fi folosite următoarele instrumente de monitorizare: 

- fișe de progres școlar al beneficiarilor direcți 

- rezultatele obținute la simulările examenului de bacalaureat 

- rezultatele obținute la examenul de bacalaureat 

- amenajarea Sălii de training și conferințe 

e. gradul de realizare a indicatorilor propuși; vor fi folosite următoarele instrumente de 

monitorizare: 

- rapoarte de activitate 

- grafice de analiză 

f. eventuale probleme care pot apărea pe durata implementării; vor fi folosite următoarele 

instrumente de monitorizare: 

- ședințe de lucru 

- procese verbale 

         Evaluarea se va face periodic prin analiza informațiilor colectate prin monitorizare și 

interpretarea rezultatelor monitorizării. Rezultatele se vor regăsi în rapoarte periodice 

Evaluarea finală vizează atingerea obiectivelor prin îndeplinirea indicatorilor propuși. 

Monitorizarea și evaluarea vizează încadrarea în termenele intermediare și finale de realizare, 

încadrarea în costuri, precum și calitatea activităților. 

          Realizările vor fi măsurate și comparate cu obiectivele și indicatorii stabiliți initial. Vor fi 

identificate posibilele abateri, vor fi determinate cauzele care le-au generat și se vor efectua 

corecturile care se impun. 

 

IX. ECHIPA DE PROIECT (EP) este formată din 6 membri, fiecare având următoarele 

responsabilități: 

• Coordonatorul de grant - asigură condiții de lucru adecvate pentru echipa de management și 

implementare, stabilește contacte cu reprezentanții comunității, asigură diseminarea informațiilor 

referitoare la derularea proiectului și progresul acestuia, asigură planificarea, coordonarea, 

monitorizarea și evaluarea activităților de renovare și dotare 

• Managerul de proiect – organizează, coordonează, verifică și corelează activitatea echipei de 

proiect, asigură comunicarea cu responsabilii din MENCȘ și ISJ, asigură raportarea către 

monitorul desemnat din UMPFE, asigură planificarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea 

activităților pedagogice și de sprijin pe tot parcursul derulării proiectului, negocierea şi rezolvarea 

conflictelor interne, raportare şi comunicare cu facilitatorul,  asigurarea  vizibilităţii şi 

transparenţei cu privire la realizarea şi finanţarea activităţilor proiectului, asistarea tuturor 

activităţilor proiectului 

• Responsabilul financiar - întocmește bugetul proiectului defalcat pe tipuri de cheltuieli și 

categorii de activități, realizează managementul financiar al proiectului, asigură existența 

procedurilor financiare necesare implementării proiectului, realizează rapoartele financiare, 

realizează sarcini din domeniul contabil, elaborează procedurilor financiar-contabile specifice 

• Responsabilul cu achiziţiile – întocmește documentaţia aferentă achiziţiilor efectuate în cadrul 

proiectului, elaborează proceduri financiare şi administrative, necesare pentru implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea proiectului, supervizează achiziţiilor ce ţin de proiect, stabilește 

proceduri de monitorizare referitoare la cost, timp şi calitate, asigură, din punct de vedere financiar 

şi administrativ, implementarea proiectului în concordanţă cu obiectivele acestuia, cu termenele 

limită şi cu resursele stabilite prin contractul de finanţare. 

• Responsabil resurse umane - asigură întocmirea portofoliului proiectului (invitații, documente 

tipizate, acte adiționale la contractele de muncă etc), întocmeşte contractele, fişele de atribuţii, 

anexele la contactul de muncă pentru  cu profesorii care vor susţine programele remediale şi de 

consiliere, pontajul membrilor echipei de proiect, monitorizează desfăşurarea activităţilor 

remediale, de consiliere şi de sprijin.  
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• Responsabil cu activitățile extracurriculare - asigură planificarea, coordonarea, monitorizarea 

și evaluarea activităților extracurriculare prevăzute în proiect 

Consiliul de administrație (CA) va fi reprezentat în EP de trei membri, astfel încât va fi direct 

implicat în îndrumarea și sprijinirea implementării grantului, precum și în sustenabilitatea 

acestuia. 

Activitățile de management sunt împărțite în trei categorii, care se vor desfășura în toate cele 48 de 

luni de proiect: 

• Activități de management financiar; 

• Activități de management – planificare, coordonare, monitorizare, evaluare;  

• Activități de management – promovare și diseminare. 

 

X. BUGETUL PROIECTULUI 

 

Nr. 

crt. 

(1) 

Denumire categorie de 

activități / 

Tipuri de cheltuieli 

(2) 

Buget anual estimat ( LEI) 
 

Buget total 

estimat  

(LEI)* 

(7 = 

3+4+5+6) 

Ponderea 

 activităților 

(8) AN 1 

(3) 

AN 2 

(4) 

AN 3 

(5) 

AN 4 

(6) 

I ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN 

[min. 50% 

din valoarea 

directă] 

A Servicii de consultanță 12.630 12.637 4.154 4.153 33.574 

B Instruire 13.537 13.537 7.798 7.799 42.671 

C 
Servicii, altele decât 

consultanță 
117 117 0 0 234 

F 
Costuri operaționale 

adiționale 
21.680 21.680 21.680 21.680 86.720 

TOTAL 1 47.964 47.971 33.632 33.632 163.199 

II ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

[max. 30% 

din valoarea 

directă] 

A Servicii de consultanță 0 0 0 0 0 

B Instruire 7.885 7.885 18.665 18.665 53.100 

C 
Servicii, altele decât 

consultanță 
0 0 0 0 0 

F 
Costuri operaționale 

adiționale 
2.440 2.440 2.840 2.840 10.560 

TOTAL 2 10.325 10.325 21.505 21.505 63.660 

III ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE 

[max. 20% 

din valoarea 

directă] 

C 
Servicii, altele decât 

consultanță 
0 4.505 0 0 4.505 

D Bunuri 27.352 23.840 0 0 51.192 

E Lucrări 1.000 0 0 0 1.000 

TOTAL 3 28.352 28.345 0 0 56.697 

VALOAREA DIRECTĂ A 

GRANTULUI 

(TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 

3) 

86.641 86.641 55.137 55.137 283.556 

[min. 90% 

din valoarea 

totală] 

IV ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT  [max. 10% 

din valoarea 

totală] 
F 

Costuri operaționale 

adiționale 
7.870 7.870 7.870 7.870 31.480 
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VALOAREA TOTALĂ A 

GRANTULUI 

(VALOAREA DIRECTĂ + 

VALOAREA ACTIVITĂȚILOR 

DE MANAGEMENT), din care: 

94.511 94.511 63.007 63.007 315.036 100% 

A Servicii de consultanță 12.630 12.637 4.154 4.153 33.574  

B Instruire 21.422 21.422 26.463 26.464 95.771  

C 
Servicii, altele decât 

consultanță 
117 4.622 0 0 4.739  

D Bunuri 27.352 23.840 0 0 51.192  

E Lucrări 1.000 0 0 0 1.000  

F Costuri operaționale adiționale 31.990 31.990 32.390 32.390 128.760  

 

XI. SUSTENABILITATEA  

Echipa de proiect a Liceului Teoretic Ioan Slavici Panciu este interesată în găsirea unor soluții în 

vederea asigurării sustenabilității activităților acestui grant. În acest sens, își propune să realizeze o 

strategie pe termen mediu și lung, care se va regăsi în PDI și care vizează: 

 activități remediale semestriale(în lunile ianuarie pentru semestrul I, respectiv mai pentru 

semestrul al doilea) cu elevii claselor a IX-a, a X-a și a XI-a, care au medii de cel mult 6 la 

disciplinele la care se susține examenul de bacalaureat; vor putea fi utilizate planurile remediale 

realizate prin proiect și mai ales experiența acumulată de cadrele didactice; 

 activități de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat organizate anual în grupe 

omogene, care vor face obiectul unor CDȘ-uri din oferta curriculară a școlii; 

 să ofere anual module de dezvoltare personală/consiliere și orientare profesională cu susținerea și 

implicarea financiară a comunității locale, prin finanțare complementară și din surse 

extrabugetare; activitățile se vor desfășura în Sala de training și conferințe amenajată prin proiect. 

 Sala de training și conferințe va putea fi utilizată  și pentru derularea altor activități precum 

seminarii, lectorate cu părinții, dezbateri, întâlniri cu reprezentanți ai comunității locale, festivități. 

 să organizeze vizite de studiu la instituții de învățământ terțiar pentru ca elevii să se familiarizeze 

cu oferta facultăților; 

 să organizeze vizite/activități de job shadow la instituții și agenți economici din comunitate pentru 

ca elevii să se familiarizeze cu piața forței de muncă; 

Managementul școlii va încuraja și va sprijini echipa de proiect să  folosească experiența dobândită 

pentru elaborarea unor noi proiecte și accesarea altor finanțări de impact pentru liceu. 

Comunitatea ne va fi alături ca și până acum. 

Autoritățile publice locale, cu care liceul are o bună colaborare, ne vor sprijini, prin finanțare 

complementară, în implementarea strategiei pe termen mediu și lung, în special a activităților care 

vizează dezvoltarea personală și consilierea și orientarea profesională; 

Asociația de părinți „ProLisseum”și Asociația „Lumea lui Pinocchio” ne vor fi parteneri în noile 

proiecte care vor viza reducerea absenteismului, abandonului şi creșterea ratei de promovabilitate la 

examenul de bacalaureat; 

 Vom stabili contacte cu agenții economici din oraș în vederea acordării unei  burse de studiu „Bursa 

Comunității” elevilor care înregistrează un progres școlar evident, dar și în vederea organizării și 

implementării unui program de Job shadow prin intermediul căruia elevii vor avea posibilitatea de a 

pătrunde în mediul de lucru al unei companii/instituţii, de a veni în contact direct cu angajaţii de a afla 

experienţe şi modele de carieră profesională.  

Părinţii vor ține permanent legătura cu școala prin intermediul platformei educaționale Adservio și vor 

sprijini demersurile acesteia. 
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