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       Contextul social, economic şi politic al anului şcolar în curs este marcat de aderarea României la 

Uniunea Europeană, fapt care impune cu şi 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.   

 
Unitatea de învăţământ: LICEUL IOAN SLAVICI – PANCIU  
 

Tipul unităţii de învăţământ: LICEU TEORETIC 

 

Limba de predare: ROMÂNĂ 

 

 

I. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE: 

 

Liceul Teoretic Ioan Slavici este 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 de 8839 români, 7 maghiari, 55 rromi, 1 

german (conform recensământului din 2002) 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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POPULAŢIA ŞCOLARĂ 

 

Număr de elevi: 532 

Număr de clase: 21 

Provenienţă: mediul urban şi mediul rural 

 

PERSONALUL ŞCOLII 

 

Număr de cadre didactice: 34 

 Titulari: 30 

 Suplinitori: 4   

Număr de cadre nedidactice: 8 

 

Calitatea personalului didactic. 

 Calificat: 33 

 Necalificat: 1 

 Cu performanţe în activitatea didactică: 75% 

 Absolvenţi de cursuri de formare: 97% 

 

INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI 

 

Rezultate şcolare:  

 

An şcolar 2006 – 2007  

Elevi rămaşi 

înscrişi 

Elevi promovaţi Elevi 

nepromovaţi 

Promovaţi pe medii 

 

481 - zi 

18 - seral 

 

 

474 -  zi 

18 - seral 

 

3 

5-6.99 7-8.99 9-10 

54 - zi 

7 - seral 

299 - zi 

11- seral 

121 - zi 

    

Elevi cu rezultate bune şi foarte bune: 87,60% 

Elevi cu rezultate slabe: 12,4% 

 

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% 
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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% 

 

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% 
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Elevi cu rezultate slabe: 5,25% 

 

Procent de promovabilitate la examenele naţionale: 

 

Anul de 

absolvire 

Total elevi înscriși Promovați Procent de 

promovabilitate 

2007 152 140 92,11% 

2008 117 112 95,73% 

2009 116 113 97,41% 

2010 118 93 78,81% 

2011 133 94 70,68% 

2012 123 85 69,70% 

2013 116 85 73,28% 

2014 110 78 70,91% 

2015 131 107 81,68% 

 

Comportament social: normal, fără abateri majore sau acte sociale deviante, relativ axat pe 

colaborare, deschidere. 

 

Disciplina: atât elevii cât şi personalul instructiv-educativ dovedesc respectarea normelor şi 

convenţiilor pe care se fundamentează relaţiile interpersonale la nivelul unităţii de învăţământ. 

 

Rata abandonului şcolar:  
An şcolar 2006-2007: 1,22% 

An școlar 2007-2008: 0,97% 

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% 

 

Încălcarea legii: Nu sunt acte de încălcare a legii. 

 

Activităţi sociale şi culturale: Deşi nu poate fi evidenţiat un număr mare de cadre didactice angajate 

în activităţi sociale şi culturale, cadrele care desfăşoară astfel de activităţi dovedesc profesionalism, 

dăruire, implicare autentică în dezvoltarea nivelului de educaţie, cultură şi conduită socială. Tipurile 

de activităţi derulate sunt:   

 acţiuni umanitare (ajutorarea unor categorii sociale defavorizate sau cu situaţie financiară 

precară, daruri oferite, cu prilejul sărbătorilor, elevilor unor şcoli din mediul rural.); 

 activități de voluntariat și cetățenie activă; 

 activități artistice şi de divertisment realizate în colaborare cu Casa de Cultură a oraşului 

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

Educaţiei, Ziua Francofoniei, Ziua Limbilor Străine, Ziua Pământului, etc. 

 editarea revistei liceului cu apariție bianuală ; 

 atelier de interpretare vocală și ansamblu coral 

 atelier de teatru                                                                                                               

 

Satisfacerea cerinţelor părinţilor: Actul educativ satisface în cea mai mare parte nevoile şi 

aşteptările parinţilor. Pot fi aduse însă îmbunătăţiri. 

 

Numărul de cereri de transfer:  

Anul şcolar 2006 – 2007: 

 6 cereri transfer pentru venire în unitatea de învăţământ 

 5  cereri transfer pentru plecare din unitatea de învăţământ 

 

An şcolar 2007 – 2008 

 4 cereri transfer pentru venire în unitatea de învăţământ 

 6  cereri transfer pentru plecare din unitatea de învăţământ 

 

An şcolar 2008 – 2009 

 2 cereri transfer pentru venire în unitatea de învăţământ 

 1 cereri transfer pentru plecare din unitatea de învăţământ 

 

An şcolar 2009 – 2010 

 12 cereri transfer pentru venire în unitatea de învăţământ 

 10 cereri transfer pentru plecare din unitatea de învăţământ 

 

An şcolar 2010 – 2011 

 5 cereri transfer pentru venire în unitatea de învăţământ 

 8  cereri transfer pentru plecare din unitatea de învăţământ 

 

An şcolar 2011 – 2012 

 5 cereri transfer pentru venire în unitatea de învăţământ 

 8  cereri transfer pentru plecare din unitatea de învăţământ 

 

An şcolar 2012 – 2013 

 10 cereri transfer pentru venire în unitatea de învăţământ 

 11  cereri transfer pentru plecare din unitatea de învăţământ 

 

An şcolar 2013 – 2014 

 4 cereri transfer pentru venire în unitatea de învăţământ 

 3 cereri transfer pentru plecare din unitatea de învăţământ 

 

An şcolar 2014 – 2015 

 6 cereri transfer pentru venire în unitatea de învăţământ 

 1  cereri transfer pentru plecare din unitatea de învăţământ 

 

Resursele materiale ale unităţii şcolare:  

Numărul sălilor de clasă: 14 

Numărul laboratoarelor şi cabinetelor: 2 

Numărul cabinetelor de informatică: 1 

Biblioteca şcolară – număr de volume de carte: 1 sală / 15796 volume de carte 

Ateliere pentru instruire practică: 0 

Cabinet medical: 1 

Spaţii sanitare: 5 
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Materiale didactice: hărţi geografice, planşe biologie, planşe limba franceză, substanţe chimice şi 

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

microscoape, videoproiectoare, imprimante, scaner, orgă electronică, dvd-uri, televizoare, combină 

muzicală, videoplayer, laptop-uri, soft didactic, table interactive, bază sportivă cu standard european.   

 

Calitatea managementului şcolar:  

 

Unitatea 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;  

 dipoziţiei 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; 

 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. 

 

II. Echipa de proiect 

 

Proiectul de dezvoltare instituţională 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). Trebuie înţeles 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 în acest sens. 

Vor fi implicaţi în punerea în aplicare a 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. 

 

III. Durata de viaţă a proiectului 

 

Obiectivele vizate în proiect sunt propuse spre a fi realizate pe o perioadă de 4 ani, cu precizarea că 

obiectivele investiţionale pentru care sunt necesare resurse financiare extrabugetare, se vor realiza 

secvenţial, pe o durată cât mai scurtă de timp.  

 

IV. Structura proiectului 

 

1. Viziunea 
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Ţinta proiectului este păstrarea unui nivel de performanţă şi de calitate ridicate în actul instructiv-

educativ, premisă a asigurării competenţelor şi valorilor autentice necesare unei integrării sociale 

optime a elevilor. 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! 

 

2. Misiunea 

 

Misiunea Liceului Teoretic Ioan Slavici este aceea de a educa elevul, 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.     

 

3. Diagnoza mediului intern şi extern 

 

Cultura organizaţională:  

 

Expresia viziunii și misiunii unității de învățământ poate fi exprimată prin promovarea următoarelor 

valori: 

 integritate 

 profesionalism/competenţă/performanţă 

 rigoare 

 perseverenţă 

 responsabilitate 

 autodisciplină 

 respect 

 bunătate 

 empatizare 

Deviza directoare în procesualitatea actului de învățământ administrat în plan managerial, curricular, 

extracurricular și relațional în raport cu beneficiarii și factorii coparticipanți este: Educația – o 

necesitate înțeleasă! 

 

Istoric 

Istoria liceului îşi are începutul în urmă cu 68 de ani. (actualizare în 2015)  

 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 – actuala Şcoală de Arte şi Meserii.  

 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.  
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 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 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 Şcolii de Arte şi Meserii, 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. 

 

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 

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 
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Resurse: 

RESURSE CURRICULARE 

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

- Documente curriculare operaţionale elaborate extern: planuri cadru, programe de studiu, programe de 

bacalaureat, ghiduri metodice, ghiduri de evaluare; 

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

fişe de lucru, planuri manageriale pe arii curriculare; 

- Manuale, culegeri; 

- Planuri managerial ale unităţii de învăţământ; 

- Regulament de ordine interioară 

- Proceduri de lucru 

- Cod de etică profesională 

 

RESURSE UMANE 

- 34 cadre didactice calificate din care 29 cadre didactice titulare şi 5 cadre didactice suplinitori 

- 4 cadre didactice auxiliare din care: 1 secretar,1 contabil, 1 administrator, 1 bibliotecar,  

- 4 cadre nedidactice din care: 3 îngrijitori şi 1 muncitor 

- 1 psiholog 

- 1 asistent medical 

 

RESURSE MATERIALE 

- 16 săli de clasă 

- 1 Laborator de informatică 

- 1 Cabinet Fonetic 

- 1 Centru de Documentare și Informare 

- 1 bază sportivă + sală de sport 

- 19078 volume în bibliotecă  

- materiale didactice: hărţi, planşe, substanţe de laborator, truse de laborator, aparatură experimentală de 

laborator, aparatură audio-video, orgă electronică,  table interactive, computere, laptopuri, scanere, 

imprimante, xerox-uri, mini-tipografie, videoproiectoare, soft didactic / educațional 

 

RESURSE FINANCIARE 

An financiar 2007: - bugetare locale 942.000 lei – total din care: 840.000 lei –  cheltuieli salariale, 

89.000 lei – cheltuieli materiale, 8.000 lei – burse, 5.000 lei – investiţii | - bugetare de stat 121.129 lei – 

total din care: 27.304 lei – cheltuieli materiale, 11.200 lei – asistenţă socială, 73.612 lei – burse, 9.013 lei 

– investiţii | - extrabugetare 18.145 lei – total din care: 3500 lei – chirii, 14.645 lei – 

donaţii+sponsorizări. 

 

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 
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Oferta educaţională: 

 

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, 

structurat pe profilurile real, uman și servicii (cu clase de la a IX-a la a XII-a). Unitatea de învăţământ 

asigură cursuri pe: 

 filiera teoretică, profil real, specializările matematică – informatică şi ştiinţele naturii   

 filiera teoretică, profil uman, specializarea filologie 

 filiera tehnologică, ruta directă de calificare, profil servicii, specializarea tehnician în activităţi 

economice 

Liceul Teoretic Ioan Slavici deserveşte aproximativ 9 localităţi dintr-o zonă cu o suprafaţă de 

aproximativ 410 de kilometri pătraţi, ce constituie bazinul Șușița.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraş Panciu 

 

Com. Ţifeşti 

 

Com. Moviliţa 

 

Com. Fitioneşti 

 

Com. Străoane 

 

Com. Răcoasa 

 

Com. Cîmpuri 

 

Com. Soveja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAZINUL ȘUȘIȚA 
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Numărul de elevi proveniți din instituțiile de învățământ din bazin: 

 

An școlar 2007-2008 

 

Nr. 

Crt. 
INSTITUȚII DE INVĂȚAMÂNT 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. 
INSTITUȚII DE INVĂȚAMÂNT DIN BAZIN Total elevi 

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 
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An școlar 2009-2010 

 

Nr. 

Crt. 
INSTITUȚII DE INVĂȚAMÂNT 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. 
INSTITUȚII DE INVĂȚAMÂNT DIN BAZIN Total elevi  

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

2 SCOALA GIMNAZIALĂ MOVILIŢA 19 

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 
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An școlar 2011-2012 

 

Nr. 

Crt. 
INSTITUȚII DE INVĂȚAMÂNT 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. 
INSTITUȚII DE INVĂȚAMÂNT 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 

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 
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An școlar 2013-2014 

 

Nr. 

Crt. 
INSTITUȚII DE INVĂȚAMÂNT 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. 
INSTITUȚII DE INVĂȚAMÂNT 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 

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 
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Analiza SWOT: 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI 

 

 bază materială forte bună; 

 cadre didactice calificate; 

 elevi motivaţi pentru performanţă; 

 deschiderea unor cadre didactice spre 

inovaţie în demersul didactic și managerial; 

 dorinţa unor cadre didactice de sporire a 

prestigiului unităţii de învăţământ; 

 administrarea eficientă a resurselor 

disponibile; 

 managementul eficient al resurselor umane; 

 comunicarea eficientă între structura 

managerială a unităţii, părinţi, administrație 

locală şi comunitate; 

 performanțe obținute în activitatea 

didactică curriculară, extracurriculară și 

extrașcolară 

 existența unei culturii organizaţionale 

bine conturate 

 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 neimplicarea suficientă a fiecărui cadru 

didactic în activitățile comisiilor de lucru 

cu caracter permanent de la nivelul unității; 

 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; 

 responsabilitate deficitară din parte unor 

cadre didactce în privința desfășurării 

activității didactice instructiv-educative la 

un standard de calitate ridicat; 

 dispoziție scăzută spre implementarea unor 

proiecte educaţionale cu finanțare prin 

absorbție de fonduri europeane; 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

 existenţa legislaţiei care reglementează, în 

plan teoretic, dezvoltarea învăţământului,  

procesul de descentralizare şi                                      

asigurare a calităţii. 

 manifestarea dorinţei de performanţă a 

unor elevi şi profesori; 

 diversificarea ofertei de programe de 

formare profesională şi managerială prin 

absorbţia de fonduri europene; 

 implicarea în activitățile educative a ONG-

urilor și manifestarea dispoziției unor 

instituții spre încheierea de parteneriate 

educaționale;  

 creşterea accesului la surse de informare și 

diversificarea acestora; 

 modernizarea și reabilitarea spaţiilor 

şcolare și dotarea bazei didactice prin 

proiectul european EDU-Panciu, Proiect 

pentru extinderea, dotarea și reabilitarea 

Liceului Teoretic Ioan Slavici;  

 

 

AMENINŢĂRI 

 

 scăderea eficienței activității manageriale 

ca urmare a schimbărilor permanente ale 

legislației specifice; 

 finanţarea unităţii de învăţământ pe 

criteriul standardului de cost pe elev, fără a 

se ţine seama de particularitățile acesteia; 

 eliminarea treptată a stimulentelor 

materiale pentru performanţă didactică și 

managerială; 

 salarizarea nediferențiată a personalului 

didactic, independentă de standardul de 

calitate și performanța didactică 

manifestate; 

 scăderea demografică înregistrată în 

localitățile ce constituie grupul țintă căruia 

i se adresează serviciul educațional al 

unității 
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ŢINTELE STRATEGICE ŞI PLANUL OPERAŢIONAL 

 

I. Asigurarea unui standard ridicat de calitate al serviciului educațional oferit beneficiarilor, 

armonizat cu direcțiile strategice de dezvoltare presupuse de contextul integrării europene și 

globalizării. 

  

1. Îmbunătățirea nivelului profesional al personalului unității (didactic, didactic-auxiliar și 

nedidactic) 

 

Activităţi:  

1.1 angajarea de personal calificat în toate domeniile de activitate 

1.2 urmarea ciclului de perfecţionare  

1.3 participarea la cursuri de formare continuă pe domenii ale specializării 

1.4 derularea unor activităţi prin parteneriat cu instituții abilitate în domeniul educației 

 

Responsabilitate: 

 directorul 

 membrii Consiliului de Administraţie 

 personalul didactic şi didactic auxiliar 

 consilierul educativ 

 

Termen:  

 permanent pentru 1.1; 1.2; 1.3 și 1.4 

 

Resurse:  

 resurse umane – întreg personalul didactic şi didactic auxiliar 

 resurse financiare – bugetare și extrabugetare  

 

2. Responsabilizarea cadrelor didactice în raport cu standardul de calitate vizat în actul 

educativ.  

 

Activităţi:  

 2.1  urmărirea obiectivelor stabilite de documentele curriculare 

 2.2  atingerea standardelor de evaluare stabilite prin documente MEN si ARACIP 

 2.3  planificarea riguroasă a lecţiilor, întocmirea fişelor de lucru 

 2.4  desfăşurarea activităţii didactice în mod diferenţiat 

 2.5  asistețe și interasistențe la orele de curs 

 2.6  constituirea unui punct de informare pentru cadrele didactice 

 

Responsabilitate: 

 directorul  

 personalul didactic 

 responsabilii comisiilor metodice 

 consilierul educativ 

 

Termen:  

 permanent pentru 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 

 Martie 2016 pentru 2.6 

 

Resurse:  

 resurse curriculare pentru 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 și 2.5 

 resursele materiale existente pentru 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 și 2.5 

 resurse umane  

 întreg personalul didactic pentru 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 și 2.5  
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 directorul, responsabilii comisiilor metodice şi profesorii de informatică şi 

TIC pentru 2.6 

 resurse financiare bugetare locale şi extrabugetare pentru 2.6 

 

Monitorizare:   

 verificarea documentelor de proiectare 

 existența fișelor de asistenţe la orele de curs 

 procesele verbale, rapoartele de activitate ale comisilor metodice 

 raportul de activitate pe semestru şi an şcolar al directorului 

 

3. Revizuirea periodică și racordarea actului educativ la schimbările presupuse de evoluţia 

societăţii, cerinţele părinţilor şi comunităţii, nevoile şi aşteptările elevilor. 

 

Activităţi:                 

 

                  3.1   constituirea unei oferte curriculare la decizia școlii atractive și utile elevilor  

     3.2   extinderea ofertei educaționale prin introducerea spre autorizare și acreditare a   

             unor noi specializări (Științe Sociale)                

3.3 utilizarea într-un procent mai mare a mijloacelor moderne de tehnologie informatică și   

comunicare în actul instructiv-educativ 

                  3.4   informatizarea bibliotecii şi mărirea fondului de carte 

                  3.5   îmbunătăţirea bazei materiale didactice 

                  3.6   crearea unei firme de exerciţiu  

                  3.7   schimburi de experienţă cu alte unităţi de învăţământ 

                  3.8   încheierea de parteneriate cu ONG-uri și instituții publice deschise spre   

                          implementarea unor proiecte în domeniul educațional 

                  3.9   realizarea de lectorate cu părinţii sau mese rotunde pe teme de educaţie 

                                             

Responsabilitate: 

 directorul 

 membrii Consiliului de Administraţie 

 personalul didactic 

 responsabilii comisiei metodice 

 profesorii diriginți 

 

Termen:  

 permanent pentru 3.1; 3.5; 3.9 

 începând cu anul școlar 2012-2013 pentru 3.3 

 septembrie-noiembrie 2012 pentru 3.6 

 începând cu semestrul I an şcolar 2013 – 2014 pentru 3.4 

 permanent începând cu anul şcolar 2014 – 2015 pentru 3.7 

 cu periodicitate stabilită de comun acord pentru 3.8 

 începutul anului școlar 2015-2016 – inițierea procedurii pentru 3.2 

 

Resurse:  

 resurse curriculare pentru 3.1 și 3.6 

 resurse umane:   

 întreg personalul didactic pentru 3.1 și 3.7 

 directorul, președintele și membrii CEAC pentru 3.2 

 directorul, profesorii de informatică şi TIC, bibliotecar pentru 3.3 

 directorul, reprezentanţii firmelor private şi a instituţiilor partenere pentru 3.4; 

3.5; 3.6; 3.7  
 directorul, consilierul educativ, profesorii diriginţi pentru 3.8; 3.9; 

 resurse materiale existente pentru 3.3;  

 resurse financiare bugetare de stat şi extrabugetare pentru 3.4 și 3.5; 
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4.  Dezvoltarea bazei materiale, reabilitarea spaţiilor şcolare şi optimizarea condiţiilor de 

desfăşurare a actului instructiv – educativ.  
 

Activităţi: 

                   4.1  finalizarea proiectului EDU-Panciu, Proiect pentru extinderea, dotarea și reabilitarea  

                          Liceului Teoretic Ioan Slavici 

                   4.2  recepționarea noilor corpuri de clădire cu dotarea materială și didactică 

corespunzătoare laboratoarelor și cabinetelor didactice 

 

Responsabilitate: 

 reprezentanţii Administraţiei Locale 

 directorul 

 membrii Consiliului de Administraţie 

 

Termen:  

 sfârșitul anului școlar 2013-2014 pentru 4.1 

 începutul anului școlar 2014-2015 pentru 4.2  

Resurse:  

resurse umane  - reprezentanţii Administraţiei locale, directorul, membrii Consiliului de 

Administraţie 

 resurse financiare - valoare totală : 30.494.077,94 lei reprezentând cofinanţare prin Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională al Uniunii Europeane și contribuție bugetară locală. 

 

II. Conturarea unei identități bine articulate a instituției și promovarea imaginii acesteia la nivel 

local, județean, național și internațional. 

 

 

1. Conceperea unui pachet de programe educative permanente de natură extracurriculară și 

extrașcolară de bună calitate și cu pronunţat rol formativ prin valorificarea resurselor umane 

disponibile, a potențialului elevilor și a personalității acestora. 

 

Activităţi:  

1.1  editarea revistei Actualis cu standard competitiv ca revistă de atitudine liceală menită   

să promoveze și aspectele identitare ale instituției 

 1.2  dezvoltarea activității Clubului Impact PerfectLIS prin implicarea elevilor instituției  

        în acţiuni sociale concrete de voluntariat și cetățenie activă 

                     1.3  continuarea atelierelor de muzică și teatru și susținerea participării Corului de cameră   

Cantabile și a Trupei de teatru Protha la competiții și festivaluri de gen 

 1.4  menținerea cluburilor create pe anumite domenii de interes ale elevilor și susținerea   

        activității acestora 

 

Responsabilitate: 

 consilierul educativ 

 profesorii coordonatori 

 directorul   

 

Termen:  

 lunile ianuarie și mai ale fiecărui an pentru 1.1 

 lunar pentru 1.2 

 săptămânal pentru 1.3. 

 permanent pentru 1.4 

 

Resurse: 

 resurse extracurriculare pentru 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  

 resurse umane:   
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 profesorii coordonatori, regizor artistic partener, instituții de cultură 

locale și județene, administrația locală pentru 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

 resurse financiare extrabugetare pentru 1.1 și 1.3 

 

 

2. Derularea de proiecte și programe europene în domeniile educației, formării, tineretului și 

sportului  în calitate de inițiator sau partener. 

 

Activităţi:  

1.1  constituirea unor echipe de proiect 

1.2  utilizarea spre informare a platformelor eTwinning și Erasmus+ 

                     1.3  participări la cursuri de formare sau inițiere în scrierea de proiecte europene 

 1.4  accesarea proiectelor și programelor specifice 

 

Responsabilitate: 

 consilierul educativ 

 echipele de proiect 

 directorul   

 

Termen:  

 permanent pentru 1.2 și 1.4 

 în funcție de data inițierii proiectului pentru 1.1 

 anual pentru 1.3 

 

Resurse: 

 resurse extracurriculare pentru 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  

 resurse umane: consilierul educativ, cadre didactice, elevi, părinți, alți parteneri educaționali 

 resurse financiare: extrabugetare proprii sau provenite din cofinanțările europene  

 

3. Conturarea unei culturi organizaționale proprii bazată pe profesionalism, competenţă, 

performanţă, responsabilitate și respect. 

 

Activități: 

 

1.1  implicarea întregului personal al unității, al elevilor, părinților, membrilor 

comunității locale, reprezentanților administrației locale în demersul dezvoltării 

instituției 

1.2  lucru în echipă în vederea atingerii obiectivelor propuse 

                     1.3  transparența actului decizional 

 1.4  responsabilizarea personalului unității în raport cu sarcinile și atribuțiile concrete  

        presupuse de fișele posturilor, deciziile sau notele de serviciu ale conducerii 

 1.5  introducerea unui cod etic de conduită profesională 

 

Termen:  

 permanent pentru 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

 începutul anului școlar 2013-2014 pentru 1.5 

 

 

Resurse: 

 resurse umane: director, cadrele didactice, didactice-auxiliare, nedidactice, elevi, părinți, 

reprezentanți ai administrației locale, alți parteneri educaționali 
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AVIZAT ÎN CONSILIUL PROFESORAL 

 

15.10.2012 

 

REVIZUIRE AVIZATĂ ÎN CONSILIUL PROFESORAL 

 

13.10.2014 

 

 

 

 

APROBAT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 

15.10.2012 

 

REVIZUIRE AVIZATĂ ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 

5.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

 

Prof. Andrei-Igor MANOVICI  


