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1. ARGUMENT 
 

Prezentul Proiect de Dezvoltare Instituţională a Liceului Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați 
Constantin și Elena’’ Piatra -Neamț a fost conceput ca urmare a fuziunii de la 1 septembrie 2016 a Școlii  
Gimnaziale Nr.1 Piatra - Neamț cu Seminarului Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena".  

Acest proiect de dezvoltare instituţională s-a realizat plecând de la o radiografie complexă 
şi realistă asupra mediului intern și extern în care activează instituţia noastră de învăţământ. 
Documentul este structurat în conformitate cu art.86. din OMEN nr.5115/15.12.2014 (R.O.F.U.I.P).  

La momentul festiv de deschidere a noului an școlar a fost prezent Înaltpreasfinţitul Teofan, 
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei care, după slujba de Te-Deum, a adresat câteva cuvinte, cu prilejul 
„fuziunii” dintre cele unități de învățământ: „Ne-am rugat ca Dumnezeu să ocrotească aceste minunății, 
care sunt pruncii dumneavoastră, cei mici sau cei mari. Ne-am rugat ca Dumnezeu să ocrotească pe tații și 
mamele lor, care trăiesc în ritm de îngrijire a copilului. Pentru cele din urmă, o familie responsabilă nu 
trăiește decât să-i vadă pe prunci bine educați, crescuți. Mă bucur că văd și această împreunare, între 
școala dumneavoastră (Școala Gimnazială Nr.1) și școala teologică. Împreună ați avut unii nevoie de alții și 
să dăruiască Dumnezeu să poată țină o „nuntă” frumoasă între cele două școli, venind fiecare cu 
contribuția sa, păstrându-și fiecare, parte, identitatea sa, ajutându-se una pe cealaltă ca să împliniți și 
exigența legală și toate cele care sunt necesare pentru o viață frumoasă care să vă ajute să priviți în sus”. 
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Ca principiu director, prezentul proiect de dezvoltarea instituţională se doreşte o extensie a 
realizărilor obţinute până în prezent de către întregul colectiv didactic  şi didactic auxiliar al celor două 
unități, recunoscând contribuţia esenţială a directorilor  care au reuşit să coordoneze cu succes 
activităţile complexe, specifice unui management modern cu rezultate remarcabile. Extensia 
realizărilor este în concordanţă cu nevoile beneficiarilor în particular şi ale comunităţii în 
general. 

Componența prioritară a proiectului de dezvoltarea instituţională o reprezintă 
implementarea reformei educaţionale, a descentralizării şi asigurarea calităţii educaţiei, 
asigurarea competitivităţii educaţionale pe plan european, astfel încât colectivele de cadre 
didactice să fie capabile să adapteze activităţile specifice instruirii în conformitate cu formarea 
competenţelor şi abilităţilor pe care absolvenţii trebuie să şi le însuşească.  

Întregul proiect de dezvoltare instituţională s-a bazat pe realizările ce au generat calitate 
(rezultatul unui proces inteligent şi nu întâmplător), pe faptul că preocuparea finală a fiecăruia 
dintre noi înseamnă un act educaţional de calitate. 
 
 

2. BAZA CONCEPTUALĂ (legislaţie, terminologie) 
 

Acest proiect de dezvoltare instituţională este conceput având la bază  următoarele acte 
normative:   

• Legea educației naționale-Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Statutul personalului didactic (Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011) cu modificările 
și completările ulterioare; 

• R.O.F.U.I.P (OM. 5079/2016) 
•  HG 1534/2008 – Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă privind 

evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;  
Pe baza acestora și în conformitate cu ordinele și metodologiile elaborate de MENCS se 

elaborează R.O.I, planurile manageriale anuale și semestriale care, de asemenea, reglementează 
activitatea din școală. 
 Cadrul legislativ corespunzător este asigurat de funcționarea corectă a tuturor comisiilor 
și consiliilor stabilite prin decizii și prezentat schematic în organigrame pentru fiecare an școlar. 
 Pe baza planului cadru aprobat de MENCS și a normării aprobate de I.S.J al județului 
Neamț, se elaborează planurile cadru, schemele orare, CDS-urile și încadrarea pentru fiecare an 
școlar. 
 În funcție de nevoile speciale educaționale ale elevilor, anual, se realizează un program 
de pregătire suplimentară, pe grupe și discipline, atât pentru remediere școlară cât și pentru 
performanță. 
 Un accent deosebit acordăm intensificării relațiilor cu reprezentanți ai Poliției, psihologi 
ai C.J.A.P în vederea consilierii unor elevi ce se abat de la R.O.I. 

  C.D.S-urile sunt stabilite după consultarea opțiunilor elevilor, ale părinților și în funcție 
de oferta educațională a școlii. 
 Anual Comisia de evaluare și asigurare a calității, realizează un raport de autoevaluare 
internă(R.A.E.I). 
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3. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN A LICEULUI 
 
A.Elemente de identificare a unităţii şcolare: 
 
Denumirea şcolii: Liceul Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena", 
Adresa:Str. General Nicolae Dăscălescu , Nr.4 

                   Tipul şcolii: Liceu vocaţional, filieră teologică,grădiniță și clasele 0- XII; mediul   
                                      urban 
                   E-MAIL: Liceulteologicpiatraneamț@yahoo.com 
                   Web site:www.liceulteologic-piatraneamt.ro 
                   Tel/fax 0233/212672 ; 

Orarul şcolii:8-15-un singur schimb 
Limba de predare:limba română 
 
B.Repere georgafice: 
 

           Procesul instructiv educativ se desfășoară în două corpuri având următoarele destinații: 
 Corpul A situat pe strada G-ral N.Dăscălescu nr.4 (învățământ preșcolar-anexă; 

învățământ primar și gimnazial); 
 

 Corpul B  situat pe  B-dul Traian nr. 165 ( învățământul liceal). 
  

C.Repere istorice 
Fiecare şcoală are un trecut al ei, mai îndepartat sau mai apropiat de zilele noastre. Actul 

de naştere al Liceului Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena" îl  reprezintă 1 
septembrie 2016  ca urmare a fuziunii dintre   Școala Gimnazială Nr.1 Piatra -Neamț cu 
Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena"(HCL 21.01.2016). 

Actuala  activitate  instructiv-educativă se desfășoară într-un patrimoniu școlar format 
din două corpuri  A și B având un spațiu bine definit și întreținut.  

Corpul A, considerat de întemeietorii ei ,,un nou templu de cultură şi educaţie", a fost dat în 
funcțiune la 1 septembrie 1921 având sediul în strada Victoriei (fosta Carol I).  

Inițiatorul noului local de învățământ a fost învățătorul Gheorghe Nicolau(1858-1925),o 
personalitate marcantă a vieții culturale locale. El a reușit să-l convingă pe primarul orașului  de 
atunci, colonelul Calmuschi, să repartizeze localul din strada Victoriei învățământului, pentru 
înființarea unei noi scoli. 

Primul director al instituției a fost profesorul Gheorghe Tomulescu care a condus destinele 
școlii până în 1926. Impresionate sunt amintirile sale despre greutățile pe care le-a întâmpinat în 
ridicarea școlii și amenajarea terenului, despre nenumăratele intervenții la Primăria orașului, 
intervenții la care primarul de atunci îi răspundea cu exasperare „Nu-ți dau, măi directori, 
degeaba mă plictisești tu de aproape doi ani să-ți fac gard înfundat și înalt de 2m. Nu am fonduri 
și nu-ți pot face. Lasă-mă în pace." Iată o reacție a autorităților față de problematica școlii, iar 
lipsa fondurilor a rămas, de-a lungul timpului, o crudă realitate. La început școala a funcționat cu 
două săli de clasă în care învățau elevii din ciclul primar, două colective dimineața și două după-
amiaza. 

A urmat o perioadă de frecvente schimbări la nivelul directoratului dar și a cadrelor 
didactice. Din 1937 conducerea școlii revine profesorului Vasile Dorohonceanu care își 
amintește despre aceleași greutăți privind lipsa de fonduri, de mobilier, de sărăcia familiilor care 
își dădeau copii la școală. Tot el amintește cu amărăciune mentalitatea potrivit căreia ,,numai la 
școlile de la centrul orașului elevii pot fi bine pregătiți și să învețe bine", concepție care a dăunat 
mult școlilor din cartierele mărginașe. Mândria lui era cu atât mai mare atunci când mulți elevi ai 
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școlii reușeau să promoveze școala primară cu rezultate remarcabile și să se înscrie în școli de 
nivel superior. 

Al Doilea Război Mondial și-a lăsat amprenta nefastă și asupra Școlii primare din cartierul 
Mărăţei; deteriorarea bazei didactice, sărăcia familiilor, slaba frecvență a copiilor la școală etc. 
Este perioada în care director al școlii a fost profesorul Vasile Găboreanu.El relatează faptul că 
după 1944 școala a fost în mare parte distrusă și nu s-au putut relua cursurile în vechea clădire. 

Elevii au fost mutați într-o casă particulară din apropiere până la repararea vechiului 
local.Din rapoartele directorului de atunci reiese clar că această școală a avut cel mai mult de 
suferit de pe urma războiului, motiv pentru care cere sprijinul Primăriei, Inspectoratului Școlar, 
conducerii fabricilor din localitate. 

Din 1946 profesorul Vasile Dorohonceanu a revenit la conducerea școlii.S-a confruntat în 
continuare cu aceleași probleme, a apelat la comitetele de părinți pentru a îmbunătăți baza 
materială a școlii.A reușit să mențină cantina școlară aflată în incinta abatorului din apropiere 
unde lua masa copii.Astfel s-a putut menține și un procentaj ridicat al frecvenței elevilor la 
școală.Efectele războiului au impus mari eforturi atât din partea cadrelor didactice cât și din 
partea elevilor. 

În 1948 a fost înfăptuită o nouă reformă scolara în baza căreia s-a trecut la învățământul 
obligatoriu de 7 ani, iar actuala școală se va numi “Școala generală de șapte ani nr.1”. În noile 
condiții elevii au învățat în două localuri:cel vechi din strada Victoriei(clasele I-IV) și pavilionul 
de la regiment (clasele V-VII). Greutățile se amplificau pe măsură ce localurile de școală sunt 
improprii și insuficiente, când elevii din clasele V-VII sunt mutați dintr-o clasă în alta. 

În anul școlar 1959-1960 a început construcția noului local de școală cu 8 săli de clasă, 
cancelarie, secretariat, bibliotecă, laborator, atelier, sală de gimnastică. Se păstrează și localul 
vechi care, de-a lungul timpului a fost reparat pentru a se putea tine cursurile până în prezent. 
Instituția a mai purtat numele de “Școala generală de opt ani nr.1”, “Școala generală de 10  
ani nr.1”și  Școala Gimnazială nr.1 Piatra Neamț.  

 
Corpul B 

Grija neobosită a Preafericitului Părinte Daniel, actual Patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române, iar la vremea aceea Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei pentru învăţământul teologic 
românesc în general şi al celui preuniversitar în special, a făcut ca încă din anul 1995, cu ocazia 
unei vizite în cetatea încărcată de istorie Petrodava şi actuala ,,Perlă a Moldovei" – Piatra- 
Neamţ, să-şi exprime dorinţa plină de entuziasm pentru înfiinţarea unei şcoli de teologie 
preuniversitară şi în această metropolă. Motivaţia, ca de altfel a tuturor şcolilor teologice 
înfiinţate după decembrie 1990, a fost aceea de a pregăti cât mai mulţi tineri pentru nobila 
misiune preoţească, încât parohiile nou înfiinţate, cât şi filialele celor existente, să fie deservite 
de aceşti viitori preoţi. 

Aşadar, prima clasă cu profil teologic, (care prin decizia mitropolitană nr. 63 din 
09.04.1998 primeşte titulatura de Seminarul Teologic Ortodox "Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena"), şi-a început activitatea în septembrie 1996, în condiţii nu atât de favorabile pentru o 
asemenea şcoală, mai ales că nu se bucura de personalitate juridică din partea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării de atunci, lucru ce avea să se întâmple mult mai târziu. Aşa se face că 
localul pentru desfăşurarea cursurilor a fost pus la dispoziţie, mai întâi, de către Şcoala Generală 
nr.9 situată în strada Mărăşeşti nr.13 (1996-1997), în timp ce spaţiile de cazare şi masă erau 
asigurate de Grupul şcolar ,,Gheorghe Cartianu", din B-dul Traian nr.165. 

Conducerea acestei clase este încredinţată preotului prof. Gherasim Ioan care, împreună 
cu directorul acelei şcoli, prof. Gheorghe Constantin, au format primul corp profesoral din care 
făceau parte: pr. prof. Ailincăi Dumitru-protopopul Protopopiatului Piatra -Neamţ, pr.prof. Tofan 
Valentin în calitate de spiritual, pr.prof. Amarinei Alecu, prof. Gheorghe Constantin, prof. Iulia 
Marin, prof. Tomşa Constantin, prof. Teiş Nicolae s.a. 
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O serie de inconveniențe au făcut ca în anul şcolar următor (1997-1998),cele două clase 
să se mute în sălile de clasă pentru cursuri la Grupul şcolar,,Gheorghe Cartianu", acolo unde erau 
asigurate şi celelalte condiţii necesare (cazare şi masă). 

Începând cu anul şcolar 1998-1999, odată cu înfiinţarea Grupului şcolar nr.9, clasele cu 
profil teologic revin la şcoala unde luaseră fiinţă, de această dată sub coordonarea preotului prof. 
Ailincăi Dumitru, prilej cu care au loc şi noi numiri în cadrul corpului profesoral atât la 
disciplinele de specialitate teologică, cât şi la cele de cultură laică: preot prof. insp. Oprea Ştefan 
(Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria bisericească universală, Istoria religiilor, Patrologie), 
preot prof.drd.Cojan Dan Ovidiu ( Dogmatică Ortodoxă, Studiul biblic al Vechiului Testament, 
Studiul biblic al Noului Testament), preot prof. Bogdan Constantin ( Muzică psaltică, Muzică 
liniară, Liturgică, Catehetică, Omiletică), preot prof. drd. Naclad Constantin( Îndrumări 
misionare, Drept bisericesc), prof. insp.Brânzei Gheorghe( Limba şi literatura română), prof. 
insp. Gavril Ştefan – (Matematică), prof. Alexandrescu Gheorghe( Limba franceză), prof. Tincă 
Lăcrămioara(Limbi clasice), s.a. 

Începând cu anul şcolar 1999-2000, au loc şi primele titularizări pe posturi, pentru o parte 
din catedrele de specialitate teologică, cât şi pentru limbile clasice, ocazie cu care începe să se 
simtă o fundamentare mai puternică a acestor clase şi o prezenţă mai importantă în cadrul 
învăţământului teologic preuniversitar moldav şi naţional. 

Odată cu deschiderea acestui nou an şcolar, 1997-1998, coordonarea claselor teologice 
este încredinţată preotului prof. drd. Cojan Dan Ovidiu. 
Anul şcolar 2001-2002, a debutat sub auspiciile aceloraşi coordonate transmise prin hotărâri ale 
Sfântului Sinod al B.O.R., ale Sectorului de învăţământ al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, 
cât şi ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ. 

Bucuria elevilor, dar mai ales a profesorilor, se face pe deplin simţită când, în luna iulie 
2001, absolvă prin examen de bacalaureat şi atestat profesional, prima promoţie de 33 de elevi. 

Data de 21 mai 2000 a constituit cel mai emoţionant eveniment prilejuit de prezenţa 
pentru prima dată în mijlocul seminariştilor şi al întregului corp profesoral, a 
Înaltpreasfinţitului Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, cu ocazia sfinţirii 
demisolului bisericii din cartierul Gara Veche ca paraclis pentru formarea liturgică şi 
duhovnicească a elevilor, construit sub coordonarea parohială a preotului prof. Tofan Valentin, în 
calitate şi de îndrumător spiritual al acestora. 

Cu  acest  prilej,  corul  de  elevi  a  şi  primit  din  partea  Înalt  Preasfinţiei  Sale,  
numele  de ,,Imperialii", ocazie cu care a fost distins cu ,,Diplomă de vrednicie" pentru 
calităţile vocale deosebite, cât şi mai ales pentru faptul că au fost primii elevi seminarişti care au 
lansat o casetă de colinde religioase, înregistrare ce a avut loc în studioul de radio ,,Trinitas" al 
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei din Iasi. 

Luna iunie a acelui an a adus o bucurie în plus prin absolvirea şi celei de a II-a promoţii 
de 22 de elevi. 

Momentul de importanţă covârşitoare pentru istoricul acestei şcoli, îl reprezintă obţinerea 
în anul 2002 a statutului de unitate de învăţământ cu personalitate juridică ( O.M.E.C. 
nr.3994724.06.2002), sub semnătura doamnei ministru Ecaterina Andronescu, ca urmare a 
demersurilor ÎnaltPreasfinţitului Mitropolit Daniel şi ale Inspectoratului şcolar judeţean Neamţ, 
reprezentat prin domnul inspector şcolar general, prof. Emil Creangă, cu alte cuvinte certificarea 
oficială a existenţei acestei şcoli teologice preuniversitare în cadrul reţelei de învăţământ 
naţional. Director al acestei unităţi de învăţământ nou înfiinţate, a fost desemnat preot prof. drd. 
Cojan Dan Ovidiu (adresa I.S.J.Neamţ nr. 9686/18.12.2002). 

Astfel, anul şcolar 2002-2003, ca cel de-al VIII-lea an de funcţionare, şi-a urmat şi el 
cursul firesc al procesului instructiv-educativ, încercând să se integreze pregnant  în etapa de 
reformă a învăţământului românesc. Aşa se face că rezultatele elevilor la concursurile locale şi 
naţionale au demonstrat cu prisosinţă râvna dascălilor lor, faptele fiind   materializate prin  
obţinerea a peste 12 diplome la concursurile judeţene, cât şi cele 5   diplome la etapele 
naţionale. 
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 Având în vedere condiţiile administrativ-gospodăreşti, şi acestea s-au îmbunătăţit, în 
sensul ca la începutul anului  şcolar  2002,elevii  au fost găzduiţi într-un  nou  spaţiu de 
locuit, oferit prin generozitatea conducerii Inspectoratului şcolar judeţean Neamţ şi cu acordul 
Grupului şcolar ,,Gheorghe Cartianu", realizându-se astfel o mai bună gospodărire şi coordonare 
a elevilor seminarişti, favorizată de existenţă într-un singur spaţiu,  atât a sălilor de curs cât şi a 
dormitoarelor. Totodată, elevilor li s-au asigurat condiţiile de masă la cantina aceluiaşi Grup 
şcolar, care le-a şi facilitat accesul la cabinetele specializate de stomatologie, medicină generală, 
psihologie. 

De la preluarea spaţiului, conducerea şcolii ajutată de întregul corp profesoral şi de 
comitetele de părinţi ale elevilor, s-a preocupat permanent de renovarea şi modernizările spaţiilor 
primite, astfel că s-a reuşit în scurt timp amenajarea a cinci săli de clasă , dotate cu materiale 
didactice şi calculatoare, cinsprezece dormitoare, şi a unui miniparaclis pentru desfăşurarea 
programului liturgic de seară şi de dimineaţă;  au  fost  amenajate  şi spaţii  pentru  cancelarie,  
secretariat,  birou  directorial,  şi  a   unei biblioteci, cu un număr de cca. 850 volume. 

Bucuriile acestea au devenit depline abia când, în data de 01 iunie 2003, cu prilejul zilei 
internaţionale a copilului, ÎnaltPreasfinţitul Mitropolit Daniel, alături de dna ministru Ecaterina 
Andronescu, în calitate de ,,ctitori" ai acestui aşezământ de învăţământ, însoţiţi fiind de domnul 
prefect Vasile Pruteanu, domnul primar Ioan Rotaru şi de domnul inspector şcolar general prof. 
Emil Creangă, au luat parte la inaugurarea şi sfinţirea noului sediu al Seminarului, dat spre 
administrare (adresa I.S.J.Neamţ nr.7450/ 22.07.2003). 
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3.1. MEDIUL INTERN 

 
3.1.1. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 

 
Cultura organizațională a colectivului didactic și de elevi al școlii cuprinde un complex specific 

de valori, credinţe conducătoare, reprezentări, înţelesuri, căi de gândire împărtașite de aceştia, care 
determină modul de comportare în interiorul și în afara școlii și care sunt transmise noilor generaţii de 
elevi. 

Deviza şcolii: „Împreună putem fi mai puternici !” 
Simboluri: emblema şi uniforma şcolii 
Ritualuri şi ceremonii: festivitatea de deschidere a anului şcolar, primirea noilor elevi, 

festivităţile finale , Ziua şcolii( 21 mai), Ziua Educaţiei, Ziua învăţătorului, 8 martie și 1 Iunie.  
Resursa umană a Liceul Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena", valorile, 

tradiţiile, normele şi ritualurile, personalităţile şi ,,eroii” sunt o dovadă elocventă că poate  deveni  
realitate pentru acest  colectiv didactic  perspectiva  dezvoltării  resurselor  umane  ca resurse necesare  
societăţii  cunoaşterii, formării tinerilor cât mai aproape de idealul educaţional, dar şi de comenzile 
sociale actuale. 

Ne dorim ca trăsăturile dominante în şcoala noastră sa fie cooperarea, munca în echipă, 
respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, 
receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. 

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat deschis, 
caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat 
stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi 
de sprijin reciproc. 

Elevii liceului vor fi  formaţi în spiritul valorilor globale, a autonomiei personale, a raportării 
creative şi flexibile la grupuri şi organizaţii din cadrul societăţii.  

Cadrele didactice, întregul personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi 
pună în valoare creativitatea şi în acelaşi timp să dea dovadă de responsabilitate, construind şi realizând 
activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de pregătire. 

Directorii sunt deschiși şi ascultă sugestiile profesorilor, fac  aprecieri frecvente şi sincere la adresa 
acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. 

Asumarea calităţii constituie o prioritate absolută. 
În urma consultării celor ce vor fi beneficiarii, am elaborat Regulamentul de ordine Interioară care 

cuprinde norme privind atât activitatea elevilor , a cadrelor didactice şi personalului nedidactic, respectiv, 
prevederi referitoare la condiţiile de acces în unitatea de învăţămant pentru elevi, parinţi, tutori sau 
susţinători legali, cadre didactice şi vizitatori. 
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3.1.2. DINAMICA STRUCTURII ȘCOLII 

 
a)        INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul  

                                  anului şcolar 2017-2018: 
 

  Nivel de 
învățămât 

Formațiunea de 
studiu 

Număr  
de clase 

Număr de elevi Forma de 
învăţământ 

Preprimar, 
din care 
 

gr.mijlocie 1 27 zi 
gr.mare 1 20 zi 
Total 2 47 zi 

Primar, 
din care, 

cl. pregătitoare 1 22 zi 
cl.  l  1 30 zi 
cl. a ll-a 1 28 zi 
cl. a llI-a 1 29 zi 
cl. a lV-a 1 30 zi 
A doua șansă 1 14 seral 
Total 6 154  

Secundar inferior, 
(Gimnaziu)  
din care 

cl. a V-a  1 31 zi 
cl. a VI-a  2 37 zi 
cl. a VII-a 2 27 zi 
cl. a VIII-a 1 21 zi 
Total 6 126  

Liceal, 
(ciclul inferior)  
din care 

cl. a IX-a 1 11 zi 

cl. a X-a 1 10 zi 
    

Liceal, 
(ciclul superior) 
din care 

cl. a XI-a 1 15 zi 
cl. a XII-a 1 27 zi 

Total 2 63  
                                        TOTAL 18 385 

 
b) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE 
 
b.1. PERSONAL DIDACTIC 
 

Personal didactic angajat: Preprimar         Primar Gimnazial şi 
liceal 

Total 

 - cadre didactice titulare 2 4 28 34 
 - cadre didactice 
suplinitoare  

- - 5 5 

- cadre didactice pensionare  1 1 2 

                Total 2 5 34 41 
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Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: Număr 
personal 
didactic 
necalificat 

Doctorat    Gradul I  Gradul II Definitivat Fără Definitivat 

1 27 6 6 1 0 
 
b.2. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 
 
Total personal didactic auxiliar: 6 din care calificat pentru postul ocupat 6  
(1 bibliotecar, 2 secretare,1 pedagog școlar, 1 contabil, 1 administrator. 
Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în 
vigoare:83 % 
 
b.3. PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV) 
 
Total personal nedidactic angajat: 5 din care calificat pentru postul ocupat 5. 
Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor în vigoare: 
 100 % 
c) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 
 
Nr. 
crt. Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 

1 Săli de clasă /grupă 17 880mp 
 

2 Cabinete 1 Paraclis 
1 cabinet metodic 

120 mp 
15 mp 

3 Laboratoare  2 informatică 
 1 fizică 
1 biologie 
1 chimie 

380 mp 

4 Sală si/sau teren de educaţie fizică si sport 2 terenuri de educaţie 
fizică si sport 
2 săli de sport 

1020mp 

  29  

 
d INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 
Nr. 
crt. Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 

1 Bibliotecă şcolară / centru de informare si 
documentare 

2 biblioteci  şcolare  
 

46 mp 
 

2 Spaţii sanitare 1 cabinet medical 
6 gr. sanitare 

94 mp 

                                                                                  9  
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e) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 
 
Nr. 
crt. Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 

1 Secretariat 2 18mp 
2 Cancelarie profesori 2 80 mp 
3 Spaţiu destinat echipei manageriale 2 20 mp 
4 Casierie + birou administraţie 1 9 mp 
5 Cabinet metodic 1 15 mp 
6 Camere arhivă 1 3,4 mp 
7 Magazie 3 45 mp 

                                                                                  12  
 
 
 

 
3.1.3. OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

 
   Reforma în domeniul curricular este una din componentele fundamentale ale reformei 

învăţământului românesc, ea fiind considerată baza întregii reforme din învăţământ. Schimbările 
radicale în domeniul curricular sunt văzute ca elemente de generare şi dinamizare a tuturor celorlalte 
componente ale reformei. 

 Dacă înainte profesorul putea decide doar în privinţa strategiilor didactice şi a evaluării interne, 
acum el decide în legătură cu : 

• manualul folosit în clasă; 
• tipul de curriculum pe care îl propune elevilor ( aprofundare, extindere, opţionale ); 
• instrumente de evaluare internă; 
• numărul de ore alocat unui obiect de studiu. 
 Introducerea curriculumului la decizia şcolii în practica educaţională aduce cu sine schimbări 

importante. Şcoala are posibilitatea de a-şi proiecta trasee educaţionale alternative, folosind la 
parametrii maximi resursele umane şi materiale de care dispun. 
         Ţinând cont de specificul local şi demografic al zonei în care se află şi pentru a răspunde 
cerinţelor comunităţii, unitatea noastră şcolarizează un număr aproximativ de 385 de elevi . 

Liceul Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena" Piatra -Neamţ este deschis 
pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, având ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în 
schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi 
menirea socială. 
              Oferim posibilitatea şcolarizării diverselor categorii de beneficiari, atât cei de vârstă şcolară 
cât şi cei care din diverse motive nu şi-au putut finaliza învăţământul obligatoriu, precum şi 
desfăşurarea unor serii de acţiuni şi activităţi menite să ajute elevii aflaţi în dificultate. 
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Situaţia la învăţătură 

         
 
                   Învăţământ primar         
         

          

Indicatori 
An școlar 
2015/2016 

An școlar 
2016/2017 

Elevi înscrişi la început de an şcolar 182 153 
Elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar 169 152 
Elevi promovaţi 168 149 
Note la purtare < de bine 0 0 
Repetenţi 1 3 
Promovabilitate (%) 99,40% 98,02% 

 
 
 
          Învăţământ gimnazial 
 
 

Indicatori 
An școlar 
2015/2016 

An școlar 
2016/2017 

Elevi înscrişi la început de an şcolar 126 119 
Elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar 131 119 

Elevi promovaţi 126 114 
Note la purtare < de 7 4 1 

Repetenţi 4 5 
Promovabilitate (%) 91,2 % 95,79 % 

 
 

       Învăţământ liceal 
 

Indicatori 
An școlar 
2015/2016 

An școlar 
2016/2017 

Elevi înscrişi la început de an şcolar 72 64 
Elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar 72 59 
Elevi promovaţi 71 59 
Note la purtare < de 8 0 0 
Promovabilitate (%) 98% 100% 
Repetenţi 1 0 
Abandon 0 0 
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EXAMENE NAȚIONALE 

 

TIPUL 
An școlar 
2015/2016 

An școlar 
2016/2017 

 Evaluare Națională II-IV-VI peste nivel mediu peste nivel mediu 
Evaluare Națională cl. a VIII-a 38 % 85,71% 
Bacalaureat 87,5% % 90% 

 

OPȚIUNILE ELEVILOR DUPĂ AFIȘAREA REZULTATELOR 

An şcolar 2015-2016 
          - 27 elevi s-au înscris la licee; 
           - 2 elevi au fost admiși la licee vocaționale; 
          -  6 elevi au fost admiși la școli profesionale (inclusiv cei doi care au lipsit la EN); 
          - 3 elevi au fost admiși pe locurile speciale pentru rromi din care o elevă la liceu și 2 elevi la 
școli profesionale. 
 

An şcolar 2016-2017 
           - 8  elevi au fost admiși la licee vocaționale; 
          - 15 elevi s-au înscrisi la licee; 
          - 1 elev au fos admi pe locurile speciale pentru rromi 
          - 1 elev a  fost admis la școală profesională 
 
Rezultate obţinute la olimpiade şi concursuri (judeţene, regionale, naţionale, internaţionale) 

 
• CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ „TINERE CONDEIE” –etapa judeţeană 2017 

- două mențiuni 
- trei premii speciale. 

• Concursul interdisciplinar „CULTURĂ ŞI SPIRITULAITATE ROMÂNEASCĂ” –etapa 
judeţeană 
-două menţiuni 
-trei premii speciale 

• OLIMPIADA JUDEŢEANĂ „LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” 
-trei menţiuni 
-patru premii speciale 

• Concursul judeţean " FIZICA ŞI VIAŢA"-din cadrul proiectului judeţean MAGIA 
ŞTIINŢELOR; 
-2 premii I; 

• Concursul Național Educația pentru Sănătate 
-1 premiu I 
-2 premii III 
-1 mențiune 
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• Premiul  I- revistei,,PAȘI SPRE LUMINĂ” la etapa judeţeană a concursului de jurnalism şi 
reviste şcolare; 

• Premiul I  –cărţii ,,CULORILE UNUI MEDIU CURAT …..ÎN PATRU ANOTIMPURI” etapa 
judeţeană a concursului de jurnalism şi reviste şcolare; 

• Premiul  al II-lea  Olimpiada naţională la  Vechiul Testament – elev Gârbea Mădălin cls IX. 
• Premiul Special IBOR – elev Creţu Leonard cl. a XI-a; 
• Premiul III- Concursul și simpozion internațional de creație literară, plastică și artă fotografică 

Tradiție și mărturisire prin culoare și trăire, 22 mai 2017, -Mihai Antonio Andrei – clasa a XI-a; 
• Mențiune- Concursului Național de Creație Literară Ex Libris, Ediția a X-a, Râmnicu Vâlcea,– 

Mihai Antonio Andrei – clasa a XI-a. 
• Premiul al III-lea Grupul de colindători ,,Imperialii,,- Seminarul Teologic Ortodox ,, Sfinții 

Împărați Constantin și Elena,, 
• Premiul al II-lea– Concursul Ritmuri de Toacă – Giurgiu- 19 mai 2016; 
• Premiul al III-lea la Olimpiada  de Educație Tehnologică, etapa județeană 2017; 
• Toamna prin ochi de copil - concursul regional-: Şalaru Ingrid(clasa a V-a A)-premiul  I, 

Şchiopu Ana (clasa a V-a A) - Premiul al III-lea, Mardare Daria( clasa a VI- a) - premiul al III-
lea; 

• Şcoala, micul meu univers-concursul naţional - Aşibreiner Andra (clasa a VI-a) - premiul al 
III-lea; 

• Spelling Bee (la nivel gimnazial)- concurs județean Paraschiv Răzvan – mențiune;Șchiopu Ana 
- Maria  -  diplomă de participare ( clasa a V- a); 

• Menţiune –Concursul Național de Referate și Comunicări Științifice-cu participare 
internațională "ȘTEFAN PROCOPIU"; 

• Mențiune la concursul internațional de experimente fizice INSPIRING SCIENCE 
EDUCAȚION PROJECT; 

• Mențiune –pentru participarea la TÂRGUL DE IDEI DE AFACERI din cadrul evenimentului 
„ŞCOALA DE AFACERI PENTRU COPII” organizat de Centrul Europe Direct Nord-Est; 

• Premiul  I  pentru activitatea cu titlul „ Strălucirea primăverii miracolul frumuseții” în cadrul 
competiţiei judeţene „ O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN SĂPTĂMÂNA ŞCOALA ALTFEL!”; 

• Premiul  I  la concursul regional "New Star" organizat de Palatul Copiilor Piatra Neamț 2017; 
• Premiul   I- ansamblului folcloric „PLAIURI NEMŢENE” pentru evoluţia muzicală la 

concursul judeţean „STRĂLUCIREA PRIMĂVERII, MIRACOLUL FRUMUSEŢII”; 
• Premiul al III-lea- ansamblului folcloric „PLAIURI NEMŢENE” pentru evoluţia muzicală la 

Festivalul Concurs regional „COMORILE NEAMȚULUI”; 
 
 
Organizatori de concursuri şcolare 
 

• Concursul interdisciplinar „CULTURĂ ŞI SPIRITULAITATE ROMÂNEASCĂ” –etapa 
judeţeană; 

•  Educație tehnologică-etapa locală 
• Simpozionul județean,,CULORILE UNUI MEDIU CURAT …..ÎN PATRU ANOTIMPURI”-

ediția a IV-a inclus  în C.A.E.R.I la poziția 1228.; 
• Concursul județean „STRĂLUCIREA PRIMĂVERII, MIRACOLUL FRUMUSEŢII-ediția a 

III-a  inclus în C.A.E.R la poziția 1199. 
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          Proiecte educaţionale 
 

• Proiect  educaţional „SĂRBĂTORI DE IARNĂ LA ROMÂNI” în colaborare cu centrul comercial  
Galleria Mall; 

• Proiect de parteneriat educaţioal”DĂRUIM-VOLUNTARI SĂ FIM!” în colaborare cu C.R.R.C.H 
Sancta Maria; 

• Proiect de parteneriat educaţional „ŞCOALA ŞI BISERICA-FUNDAMENTE ALE EDUCAŢIEI”. 
• Proiect educaţional „ EXPOZIŢII DE MĂRŢIŞOARE”; 
• Simpozionul Naţional” CULOARILE UNUI MEDIU CURAT…..ÎN PATRU ANOTIMPURI” 
• Proiect de parteneriat cu FICE România ; 
• Proiect educaţiona ,,STRĂLUCIREA PRIMĂVERII MIRACOLUL FRUMUSEŢII” în 

parteneriat cu Şcolile Gimnaziale Nr.2,11,  Piatra Şoimului și Tulgheș; 
• Proiect de parteneriat educaţional „ Legendele oraşului Piatra- Neamţ”, în colaborare cu 

Asociaţia Centrului de Ajutor şi integrare socială, Piatra- Neamţ ; 
• Culorile toamnei nemţene- concurs de desene iniţiat de ,,Asociaţia Centrului de Ajutor şi 

integrare socială, Piatra- Neamţ; 
• Olimpiadele Karrefour; 
• Proiectul "Magia sărbătorilor" colaborare cu  CJRAE; 
• Proiectului naţional ,,NOI TENDINŢE ŞI PROVOCĂRI ÎN EDUCAŢIE” în parteneriat cu 

Şcoala Gimnazială Nr.11 Piatra Neamţ; 
• Proiectul cultural ,,PIATRA NEAMȚ -REPERE CULTURALE” realizat în parteneriat cu  

Asociația Centrului de Ajutor și Integrare Socială Piatra Neamț 
• Proiectul ,,Comunitatea pregătită, copil integrat-suport pentru integrarea școlară și socială a 

copiilor cu tulburări din spectrul autismului" derulat de Fundatia Romanian Angel Appeal și 
finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România; 

• Proiect cultural-artistic regional - Cultura- spațiul al identității naționale  în parteneriat cu 
Colegiul Tehnic "D. Ghika"  Comănești, jud. Bacău; 

• Proiect național - Ex libris în parteneriat cu Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea; 
• Proiect- Eminescu, poetul nepereche; 
• Proiect Fii intelligent! 
• Revista,,PAȘI SPRE LUMINĂ" 
• Participarea corului "Imperialii" la slujbele arhiereşti cu ocazia sfinţirilor de biserici sau a 

hramurilor acestora, precum şi lansarea unei casete audio cu colinde religioase - " Iată vin 
colindători", ca primă casetă de acest fel din cadrul Seminariilor teologice liceale din 
Arhiepiscopia Iaşilor. A urmat lansarea celei de-a doua casete şi a unui CD de colinde, intitulat 
"Noaptea de Crăciun"şi „Praznic Luminos”. 

•  Proiectul european ERASMUS+ cu tema"Voluntariat și asistență socială în mediul ecumenic; 
•  Proiectul european ROUSE  cu tema "Trepte spre un bacalaureat de succes"; 
• Obținerea binecuvântării din partea ÎnaltPreasfinţitului Daniel, Mitropolit al Moldovei şi 

Bucovinei de amenajare a sediului postului local de radio „Trinitas” al Mitropoliei Moldovei și 
Bucovinei, la etajul III al clădirii liceului, devenind astfel, primul sediu al acestui post radio ce-
și desfăşoară transmisia dintr-o şcoală teologică. •  
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Sfinţirea noului sediu al Postului de Radio „Trinitas” şi prima sa emisiune 
 
Acţiuni de voluntariat 

• CAMPANIA „Fii voluntar în prima zi de şcoală!”- partenerit cu ISJ Neamţ, pentru elevii 
defavorizaţi social-„Trusoul şcolar”;  

• Proiect de voluntariat Bucuria de a fi împreună ! cu Centrul Social Acoperământul Maicii 
Domnului , Petru- Vodă; 

•  Săptămâna fructelor şi legumelor donate; 
• Campania „Ajută un copil să zâmbească!” inițiată și organizată de Clubul de Copii ARTIS și 

Asociația „VREAU SĂ AJUT’’ 
 

3.1.4. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROGRAMELE DE AJUTORARE ALE COPIILOR 
Elevii proveniţi din familii unde venitul brut sau net nu a depăşit 50% din salariul minim pe economie 
au primit: burse, rechizite, calculatoare, astfel:  
 rechizitele se acordă elevilor din clasele I-VIII începând cu anul şcolar 1991 - 1992, valoarea 
medie a unui pachet este de 20 lei.  
 programul „Laptele şi cornul” se acordă din anul şcolar 2003-2004 pentru preşcolari şi elevii din 
ciclul primar, iar la începutul anului şcolar 2007 – 2008 a fost introdus acest program şi pentru elevii 
claselor gimnaziale.  
 programul „Euro200” se aplică din anul 2004-2005, valoarea ajutorului pentru achiziţionarea de 
calculatoare este de 200 euro, calculat la cursul de referinţă.  
 Programul ,,Bani de liceu" se acordă elevilor de liceu conform HG. nr.14488/2004 și OMEC 

nr.4839/2004. 
 

 3.1.5. BAZA MATERIALĂ 
         Activitatea instructiv - educativă se desfăşoară într-un patrimoniu şcolar format din două clădiri 
A şi B situate pe strada  General Nicolae Dăscălescu nr.4 și B-dul Traian nr. 165, având un spaţiu bine 
definit şi întreţinut.  

Unitatea şcolară are în dotare: 
• 17  săli de clasă(corp A-13; corpB-4) 
•3 laboratoare(fizică, chimie, biologie) 
•2 laboratoare de informatică  
•2 salăli de sport 
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•2 terenuri de sport(handbal,baschet-volei) 
•2 biblioteci cu peste 9850 de volume dotată cu calculator + imprimantă. Programul privind 
informatizarea bibliotecii funcţionează prin contractul încheiat cu SC. SCREAM SRL Baia Mare 
•1 cabinet inv. sprijin 
•1 cabinet medical 
•1  cabinet metodic 
•1 camere arhivă 
•1 birou administrativ 
•1 Paraclis 
•2 cabinete direcţiune  
•2 birouri secretariat 
 
 
Echipamente IT: 
 
•3 reţele de calculatoare– sistem de operare AeL 
• 6 calculatoare la director, secretar,administrator, bibliotecar. 
• 6 calculatoare in sălile de clasă 
• 1 calculator cabinetul metodic 
• 1 laptop 
• 1 videoproiector 
• imprimante 
• copiatoare 
• scanere 
• flipchart 
• table magnetice 
 
Audio-video 
• televizoare 
• 2 camere foto digitale 
• sistem audio 
 
Comunicaţii: 
• 2 linii telefonice 
• centrală telefonică cu fax 
• conexiune la internet 
 

Cele două clădiri ale şcolii sunt curate, în bună stare de funcţionare, igienizate, sunt racordate la 
reţeaua de curent electric, canalizare, au centrale proprii şi deţinem toate autorizaţiile necesare 
funcţionării. În anul şcolar 2007-2008 şcoala a beneficiat de un program de reabilitare, reuşindu-se 
înlocuirea ferestrelor, uşilor, a instalaţiei electrice, modernizarea grupurilor sanitare. Beneficiem de un 
program de reabilitare pentru grădiniţă, sala de spor care se va derula în anul şcolar următor. 
             Sălile de clasa sunt în stare fizică bună, au iluminat şi mobilier corespunzător. 
Şcoala dispune de material didactic clasic (planşe, mulaje etc.) dar nu dispune de suficiente materiale 
moderne (microscoape , aparatură de laborator ). 
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3.2. MEDIUL EXTERN 
3.2.1. PROFIL DEMOGRAFIC 

 
Municipiul Neamţ a înregistrat, la recesământul populaţiei din anul 2011, un număr de 77.393 

locuitori stabili. Se înregistrează un uşor regres demografic prin scăderea  natalităţii. Din punct de 
vedere economic, oraşul se găseşte în declin în ceea ce priveşte industria, înregistrându-se o puternică 
dezvoltare a sectorului terţiar, unde cererea de forţă de muncă este în continuă creştere.  

Aşadar, populaţia şcolară înregistrează o creştere lentă, dar continuă, cu o dinamică 
demografică relativ echilibrată pe vârste, sexe şi ocupaţii. 

De asemenea, creşterea ponderii sectorului terţiar în economia municipiului constituie unul din 
factorii care determină orientarea viitoarei forţe de muncă spre unităţile de învăţământ cu diferite 
profile, fapt ce ne determină ca educaţia de bază să le-o asigurăm de la învăţământul obligatoriu. 

Municipiul Piatra -Neamţ, reşedinţă a judeţului Neamţ, are o populaţie cu un nivel de cultură 
mediu, cu tendiţă de creştere în perioada actuală. Zestrea culturală a oraşului axată pe complexul 
muzeal al Curţii Domneşti, Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie, Biblioteca Judeţeană G.T. 
Kirileanu, iar pentru învăţământul liceal: colegii, licee de mare valoare. 

Structura naţională şi religioasă a populaţiei constituie un element progresiv în această direcţie: 
98,9% - populaţie de naţionalitate română, 96% - religie ortodoxă, 4% catolică, protestantă, adventistă. 

 
 
 

3.2.2. CARACTERISTICILE  SOCIO- ECONOMICE ALE SOCIETĂȚII ACTUALE 

 
În actualul context economic, generalizarea unei crize economice la nivel mondial 

 pune o serie de probleme şi întrebări atât mediului şcolar, preocupat de îndeplinirea misiunii pentru 
care este creat şi anume acela de a pregăti absolvenţi capabili să se integreze rapid pe piaţa muncii, cât 
şi mediului economic, care are nevoie de specialişti capabili de mobilitate şi adaptare continuă la 
schimbare.  

Fără o investiţie în educaţie nu se poate dezvolta realmente o societate. Valoarea economică a 
educaţiei este dependentă de gradul în care şcoala răspunde cerinţelor vieţii reale, din afara ei, atât 
calitatea resursei umane, cât şi a capitalului  uman produs, fiind esenţial condiţionate de racordarea la 
această realitate. Rolul pe care îl are educaţia şi necesitatea creşterii investiţiilor în aceasta în vederea 
dezvoltării socio-economice a unei ţări sunt determinante. 

 Nu putem vorbi despre capitalul uman fără a aminti despre educaţia realizată în cadrul 
instituţiilor de învăţământ sau despre formarea şi dezvoltarea profesională.  

De asemenea, formarea cadrelor didactice reprezintă principalul factor care  contribuie  în mod 
direct la dezvoltarea capitalului uman. Investiţia în capitalul uman şi implicit în educaţie joacă un rol 
important atât pentru societate, cât şi pentru fiecare individ în parte, dacă luăm în calcul efectele pe 
termen lung,  

Problematica pieţei muncii a fost definită din perspectiva tuturor actanţilor implicaţi în 
paceasta: sociologi, economişti, specialişti în ştiinţele educaţiei. Deoarece piaţa forţei de muncă este 
influenţată în mod intrinsec de societate, sunt extrem de importante părerile experţilor în ştiinţele 
educaţiei referitoare la modul în care trebuie conceput sistemul educaţional, în aşa fel încât să 
soluţioneze oferta în funcţie de nevoi şi aspiraţii, luând în considerare dimensiunea umană, aspiraţiile 
individuale, precum şi idealul pedagogic al societăţii. 
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3.2.3.    PRIORITĂȚI NAȚIONALE 

 
• Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie pe tot parcursul vieţii; 
• Implementarea metodelor de învaţare centrată pe elev; 
• Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, instituţii şi ONG-uri; 
• Elaborarea si dezvoltarea standardelor de formare profesională; 
• Formarea continuă (metodică specifică); 
• Asigurarea calităţii în educaţie prin predare-învăţare şi cercetare care să contribuie la 

dezvoltarea personală si profesională a elevilor; 
• Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei; 
• Utilizarea tehnicii de calcul (IT) în predare; 
• Modernizarea bazei materiale a învăţământului; 
• Asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă; 
• Oferirea de şanse egale în educaţie indiferent de naţionalitate, sex sau minoritate; 
• Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională; 
• Dezvoltarea parteneriatului ŞCOALĂ - COMUNITATEA LOCALĂ; 
• Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar; 
• Transferul de bune practici; 
• Eficientizarea reţelei şcolare. 

 
3.2.4. COMUNITATEA LOCALĂ 

 
Grupurile de interes în privinţa dezvoltării instituţionale a  Liceul Teologic Ortodox ,,Sfinții 

Împărați Constantin și Elena" sunt reprezentate de :  
o administraţia locală  
o instituții de învățământ 
o instituţiile locale ( Biserică, Poliţie, Biblioteca)  
Parteneriatul cu autorităţile locale 

În ultimii ani colaborarea cu autorităţile locale s-a accentuat bazându-se pe reciprocitatea intereselor 
şi pe sprijinul mutual şi nu s-a rezumat doar la aspectele financiare. 

• Au fost realizate activităţi în parteneriat cu autorităţile locale precum: organizarea unor competiţii 
sportive, sărbătorirea unor zile istorice, realizarea unor simpozioane educaţionale la care au fost 
invitaţi reprezentanţi ai Primăriei şi Consiliului Local, ai Poliţiei şi Bisericii. 

• Monitorizarea activităţilor din şcoală este realizată şi prin cooptarea reprezentanţilor Primăriei şi ai 
Consiliului local în Consiliul de Administraţie al şcolii. 

• Oferta educaţională a şcolii este elaborată în parteneriat cu Consiliul Local 
Parteneriatul cu alte instituţii de învăţământ 

Colaborarea cu unităţile de învăţământ preuniversitar din oraş s-a materializat în: 
• Întreceri sportive 
• Organizare de activităţi artistice, concursuri literare şi ştiinţifice între şcoli , activităţi de consiliere şi 

orientare realizate în colaborare. 
• Organizarea anuală a unui târg de locuri de muncă pentru absolvenţi. 
•  Colaborarea pentru implementarea sistemului de asigurare a calităţii. 
• Organizarea de concerte religioase în parteneriat cu Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș” și cu  

Colegiul Pedagogic.  



LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „ SFINŢII  ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA” 
PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

21 
 

 
Parteneriatul cu Arhiepiscopia Iașilor  

Arhiepiscopia Iașilor este implicată în activitatea liceului prin binecuvântarea şi grija 
Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, prin prezenţa Preacucernicului Părinte Protopop al 
Protopopiatului Piatra -Neamț în Consiliul de administraţie şi prin: 

- susţinerea financiară a unor proiecte educaționale ale Seminarului; 
- îndrumare spirituală şi consiliere managerială pe anumite proiecte; 
- ajutorarea elevilor cu probleme financiare; 
- participarea elevilor la Sfintele Slujbe,în duminici și sărbători la diferite biserici din oraşul 

Piatra- Neamț și localitățile limitrofe; 
- prezentarea de cateheze de către preoţii protopopiatelor la Seminar. 

 
Ne propunem pentru următorii ani: 

-creşterea numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu unităţile şcolare din municipiu, judeţ şi 
din ţară în vederea realizării unor simpozioane, concursuri, programe, proiecte; 
- realizarea unor relaţii parteneriale cu ISJ, ONG-uri locale etc 
 

 
3.2.5. CONSILIUL ELEVILOR 

 
          Consiliul elevilor este un organism al elevilor, ales în mod democratic şi al cărui rol este să 
reprezinte interesele elevilor; se organizează conform Regulamentului de ordine interioară şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar. Este o structură 
asociativă de elevi, destinată promovării intereselor elevilor prin asigurarea unui cadru optim de 
dezvoltare a personalităţii şi capacităţii fiecărui elev. 
Componenţa consiliului elevilor: 

• 1 preşedinte 
• 2 vicepreşedinţi 
• 1 secretar 
• membri(câte un reprezentant din fiecare clasă ales prin vot secret). 

Responsabilităţi  
•  Membrii raportează colegilor de clasă tot ce se discută la şedinţe; 
•  Consilierii convoacă regulat întâlniri cu toţi elevii clasei pentru a discuta problemele ce vor fi 
ridicate în consiliu; 

• Secretarul scrie procesele-verbale şi este responsabil pentru elaborarea agendei întâlnirii, pe 
care o face cunoscută tuturor consilierilor; agenda conţine probleme ridicate de clase sau 
cadrele didactice.  

• Deciziile luate sunt notate de secretar şi afişate într-un loc public. 
• Preşedintele întâlnirii se asigură că se urmează agenda stabilită, că discuţiile sunt corecte şi 

civilizate şi că toţi membrii îşi exprimă opinia. 
• Membrii CE să fie conştienţi că reprezintă interesele colegilor şi că sunt răspunzători în faţa lor. 

              Activitatea consiliului elevilor este  bună; au  loc  întalniri lunare  ale liderilor clasei în care se 
discută probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile si îndatoririle elevilor) şi se aşteptă 
propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală. 
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3.2.6. CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR 

 
• Relaţiile cu părinţii sunt bune şi sunt întreţinute prin lectorate cu prinţii, în care aceştia 

beneficiază de consiliere psihopedagogică în ceea ce priveşte relaţia părinte-copil şi sunt 
informaţi permanent despre problemele şcolii. 

• Părinţii sunt organizaţi în Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, comitete pe clase, fiind parteneri 
activi în viaţa şcolii. 

• Comitetul de părinţi este reprezentat în Consiliul de administraţie al şcolii şi participă la 
rezolvarea problemelor curente. 

• Părinţii acordă periodic sprijin financiar şcolii pentru realizarea unor activităţi extraşcolare, 
îmbunătăţirea dotării cabinetelor, reparaţii curente. 

• Reprezentanţii comitetului de părinţi au fost consultaţi în elaborarea ofertei educaţionale a 
şcolii, a planului de acţiune şi a planului activităţilor extraşcolare. 

• Părinţii şi-au înfiinţat Asociaţia “ŞCOALĂ -FAMILIE CHEIA SUCCESULUI”. 
 
 

 
3.2.7. ASIGURAREA CALITĂȚII 

 
Managementul calităţii reprezintă o parte integrantă şi inseparabilă a funcţionării şi dezvoltării 

unităţii şcolare. Ca urmare, creşterea calităţii educaţiei este urmărită de toţi oamenii şcolii şi în toate 
activităţile desfăşurate. În acest context, C.E.A.C. se implică activ în implementarea S.M.Q. în şcoală 

 prin: 
           - monitorizarea îndeplinirii atribuţiilor fiecărui membru al comisiei conform regulamentului de 
funcţionare a C.E.A.C. 
          -propunerea de măsuri de optimizare a calităţii educaţiei oferite de şcoală. 
          -cooperarea cu ceilalţi factori educaţionali implicaţi: cadrele didactice, elevii, părinţii, 
conducerea şcolii. 
Activităţile desfăşurate de C.E.A.C. sunt: 
- elaborarea procedurilor funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ; 
- elaborarea  Raportului de evaluare internă a calităţii  şi colectarea de dovezi; 
- elaborarea  de fişe şi instrumente de autoevaluare. 
 
Evaluarea internă  vizează: 
- toate aspectele activităţii unităţii şcolare, în special calitatea procesului instructiv-educativ; 
- toţi indicatorii de performanţă din Standardele naţionale de referinţă şi toate principiile calităţii; 
- nevoile, experienţele şi realizările elevilor; 
 - responsabilizarea întregului personalul în a-şi evalua propria performanţă. 
 
Noi puncte de acţiune: 
 

• pregătirea documentaţiei pentru autorizarea fuzionării prin absorbție a celor două unități de 
învățământ; 
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• abordarea tuturor activităţilor prin prisma ciclului PDCA ( planifică – execută - verifică - 
acţionează) şi realizarea punctelor de acţiune pentru procesul instructiv-educativ specificate în 
planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru următorul an şcolar. 

 
 

3.3.DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 
 

3.3.1. ANALIZA P.E.S.T.E. 
Mediul extern al şcolii include: factori politici, economici, sociali, tehnologici, ecologici, şcoala fiind 
un sistem deschis ce presupune o puternică interacţiune cu mediul situat în afara ei. 

DOMENII CONTEXT LOCAL 
 
 

POLITIC 

- La nivelul Municipiului Piatra- Neamț, în urma descentralizării 
administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat, în mare parte, rolul de 
principal sprijin financiar al unităţii de învăţământ, răspunzând, în limita 
posibilităţilor, solicitărilor managerilor, fiind deschisă unui dialog 
constructiv. De asemenea, comunitatea locala are un rol decisiv în realizarea 
tuturor proiectelor unităţii de învăţământ. 
- Procesul de învăţământ al Liceul Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați 
Constantin și Elena" se bazează pe legislaţia generală şi specifică sistemului 
de învăţământ preuniversitar, pe toate ordinele şi notificările emise de către 
MENCŞ sau I.S.J.NT., pe actele normative în domeniu. 
- Există politici integratoare pentru elevii cu cerinţe educaţionale 
speciale; 
- Există relaţii foarte bune între şcoală şi Primărie/Consiliul local. 

 
 
 
 

ECONOMIC 

-  Liceul Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena"a beneficiat 
de fonduri pentru reabilitarea infrastructurii din finanțare locala, 
extrabugetara si bugetara în scopul asigurării unui proces educațional de 
calitate. 
- Interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau 
donaţii pentru unitatea noastră este scăzut şi implică demersuri greoaie 
din partea unității, concretizate de multe ori în activităţi puţin profitabile; 
- În unitatea noastră şcolară există suficienţi elevi cu o situaţie 
materială mai modestă proveniţi din familii defavorizate, acest lucru 
având relevanţă asupra interesului acestor elevi pentru scoală. Un efect 
pozitiv în acest sens îl are acordarea burselor sociale precum şi asigurarea 
manualelor gratuite. 
 

 
 
 

SOCIAL 

- Relaţii bune cu părinţii şi comunitatea locală; 
- Există multe familii care trăiesc din venitul minim, multe mame 
sunt casnice; 
- În şcoală există acte nesemnificative de violenţă şi alte abateri 
comportamentale; 
- In zonă există locuri în care copiii se întâlnesc, socializează, 
desfăşoară activităţi: parc,biserică, Clubul copiilor, baza sportivă, ONG-uri 
care desfăşoară activităţi extraşcolare. socializează, desfăşoară activităţi cu 
diverse teme; 

 -Zona benficiază de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă de la 
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TEHNOLOGIC 
 

mai mulţi furnizori;  
-Toate familiile elevilor au acces la televiziune prin cablu, dar nu toţi copiii 
au calculatoare personale conectate la internet, echipamente audio-video şi 
telefoane mobile. 
-Conectarea scolii la internet facilitează comunicarea şi transmiterea 
informaţiilor, dar baza materială în ce priveşte calculatoarele, 
imprimantele, e.t.c. este precară şi necesită îmbunătăţire. 
- Liceul nostru asigură extinderea învăţării informatizate, pregătirea cadrelor 
didactice pentru utilizarea calculatorului, accesul permanent al elevilor şi 
cadrelor didactice la reţeaua de calculatoare din dotare, la internet şi 
utilizarea softurilor educaţionale în cadrul lecţiilor. 

 
ECOLOGIC 

-În contextul social actual, din perspectiva încălzirii globale, una din cele 
mai importante necesităţi de ordin educaţional este aceea a introducerii 
educaţiei ecologice în şcoli, care să formeze un set de valori stabile şi 
coerente tinerei generaţii. Termenul de ecologie creat de E Haeckel în 1866 
defineşte „ştiinţa condiţiilor luptei pentru existenţă”. Ecologia contemporană 
studiază structura, funcţionalitatea şi conservarea ecosistemelor. 
- Şcoala este situată într-o zonă cu centre comerciale (Galleria Mall, Lidl,  
Mcdonald's ); 
-Este o zonă fără unităţi industriale poluante, însă cu un trafic auto mai 
intens. 
- Se are în vedere antrenarea elevilor în amenajarea zonei verzi a 
scolii şi educarea lor în spiritul păstrării curăţeniei. 
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3.3.2. ANALIZA SWOT 

 
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, 

analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere: 
- oferta curriculară; 
- resursele umane; 
- resursele materiale şi financiare; 
- relaţiile cu comunitatea. 
 
 
 OFERTA CURRICULARĂ 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Pentru fiecare nivel de şcolarizare există material 

curricular corespunzător (planuri de învăţământ 
şi programe şcolare, auxiliare curriculare, 
manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, 
culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri 
educaţionale); 

• O bună colaborare între învăţători şi profesori, mai 
ales pentru clasele ce termină ciclul primar şi 
integrarea cu uşurinţă a elevilor în ciclul gimnazial; 
•Programe CDS elaborate de cadrele didactice ale 
şcolii; 
•Implementarea în şcoală a sistemului de 
asigurare a calităţii; 
•Pregătire suplimentară pentru Evaluarea Naţională, 
Bacalaureat, olimpiade şi concursuri şcolare; 
 Management şcolar bazat pe colaborare, 

parteneriate, comunicare, lucru în echipă; 
 Existenţa Comisiei de Control Managerial Intern 

cu regulament de funcţionare propriu şi 
responsabilităţi clare ale membrilor acesteia.  

 Insuficienta utilizare a materialelor 
didactice, a tehnicii informaţionale şi a 
metodelor active în demersul didactic; 

 Suprapunerea cerinţelor, testărilor, ceea ce 
conduce la o distribuire inegală a efortului 
elevilor; 

 Formarea deficitară a cadrelor didactice 
pentru lucrul cu elevii cu CES sau cu ADHD 

 30% din orele de curs se realizează după 
metode tradiţionale de învăţare, 

  Există unele puncte slabe identificate în 
urma analizei calităţii activităţii. 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
 Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi 

formare continuă, înscriere la grade didactice; 
 Bune relaţii cu Inspectoratul Şcolar, Consiliul 

Local, Casa Corpului Didactic; 
 CDSurile oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei 

de informare şi cunoaştere în diferite domenii de 
activitate; 

 Existenţa site-urilor specializate în oferirea de 
materiale şi soft-uri pentru cadrele didactice. 

 Există riscul micşorării numărului de 
înscrieri în instituţie.  

 Instabilitatea legislativă a curriculumului în 
sistemul de învăţământ;  

 Avalanşa de oferte de auxiliare şcolare din 
partea firmelor specializate;  

 Lipsa de coerenţă a reformei educaţionale 
datorată modificărilor permanente ale politicilor 
educaţionale. 
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 RESURSE UMANE 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 
 Echipa manageriala preocupată de creşterea 

calităţii procesului didactic, a bazei materiale şi 
aspectului şcolii;  

 Cadre didactice calificate, cu o bună 
pregătire metodico – ştiinţifică; 

 85% cadre didactice titulare;  
 85% dintre cadrele didactice din şcoală au 

competenţe de utilizare TIC; 
 Relaţii interpersonale bune, un climat de cooperare 

între cadrele didactice, relaţii deschise bazate pe 
respect reciproc;  

 Peste 90% din absolvenţii de liceu urmează 
cursurile instituţiilor de învăţământ superior; 

 Bună participare la cursurile de perfecţionare şi 
formare continuă din partea CCD şi înscriere la 
grade didactice;  

 Media pe clasă este de 25 de elevi;  
 Învăţător de sprijin, mediator şcolar. 
 

 
 Cadre didactice cu norma didactică la mai 

multe şcoli;  
 Elevi cu părinţi plecaţi în străinătate, care sunt 

lăsaţi  în grija bunicilor sau altor rude care nu 
au un control eficient asupra lor;  

 Elevi care revin din străinătate şi se 
acomodează mai greu, deoarece au lipsuri în 
cunoştinţe: 

 Profesorii de la clasele a IX -a  întâmpină 
numeroase probleme în realizarea procesului 
instructiv -educativ, deoarece cea mai mare 
parte a acestor elevi au deficienţe în 
învăţare; 

 Procent mic al elevilor cu medii între 9 şi 
10; 
 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
 Numărul de întâlniri şi activităţi comune ale 

cadrelor didactice în afara orelor de curs 
favorizează împărtăşirea experienţei,o 
comunicare mai bună;  

 Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare 
organizate de CCD. 

 Întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între 
cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu 
părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţii);  

 La multe cadre didactice există disponibilitate 
pentru muncă suplimentară ; 

  Posibilitatea  de a selecta personalul didactic 
prin avizul cultului. 

 
 

 
 

 Scăderea motivaţiei şi interesului pentru 
activităţile profesionale (colaborare cu 
părinţii, perfecţionarea, activităţile 
extracurriculare, confecţionarea materialelor 
didactice, pregătirea cu profesionalism a 
lecţiilor etc.) datorită lipsei recompenselor 
materiale;  

 Scăderea prestigiului cadrelor didactice prin 
pensionarea unor profesori recunoscuţi pe 
plan local; 

 Criza de timp a părinţilor datorată actualei 
situaţii economice care reduce implicarea 
familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se 
reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în 
performanţa şcolară a elevilor; 

 Creşterea numărului elevilor cu cerinţe 
educaţionale speciale;  

 Elevii şi părinţii  nu sunt suficient informaţi 
privind  oportunităţile oferite de Liceu  şi 

preferă să orienteze elevii spre alte şcoli ; 
 Concurenţa celorlalte licee din zonă, care au 
oferte de formare profesională atractive ; 
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RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 
 Liceul are o bază materială bună, săli de clasă cu 

mobilier modern, laboratoare de biologie, 
fizică,chimie,informatică , bibliotecă, sală de sport;  

 Echipa managerială este preocupată de 
îmbunătăţirea bazei materiale şi a aspectului şcolii;  

 În şcoală există trei cabinete de informatică 
moderne, conectate la Internet, la care au acces 

elevii şi în afara orelor de curs 
 Siguranţă fizică şi protecţie pentru elevi, 
personalul didactic, nedidactic, încadrare în norme 
igienico-sanitare corespunzătoare;  
 Centrală termică proprie;  
 Servicii de secretariat şi administrativ-contabile 

eficiente;  
 Accesul cadrelor didactice la calculatoarele, xerox-

urile, imprimantele din şcoală. 
 

 Insuficienta valorificare în cadrul lecţiilor a 
softului educaţional din laboratorul AEL din 
cauza numărului mic de calculatoare. 

 Număr insuficient de calculatoare la numărul 
elevilor din şcoală;  

 Lipsa fondurilor pentru recompensarea 
activităţilor de performanţă ale elevilor şi 
cadrelor didactice;  

 Slaba implicare a unor cadre didactice în  
păstrarea bunurilor materiale ale şcolii;  
 Slaba implicare a profesorilor în proiecte 

europene şi de finanţare; 
 Insuficienţa fondurilor alocate pentru 

acoperirea tuturor necesităţilor de ordin 
educaţional. 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 
 Posibilitatea obţinerii de sponsorizări şi donaţii;  
 Existenta unor spaţii ce pot fi închiriate în vederea 

obţinerii unor fonduri băneşti;  
 Posibilitatea accesării de fonduri europene de către 

personalul didactic, prin proiecte cu finanţare 
externă;  

 Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în 
activităţi  de întreţinere a şcolii;  
 

 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 
conduce la uzura morală a echipamentelor 
existente. 

 Reducerea finanţării şcolii în ceea ce priveşte 
achiziţionarea de material didactic, 
consumabile, reparaţii capitale etc. 

  Slaba motivare financiară a cadrelor didactice 
favorizează orientarea specialiştilor pentru 
domenii mai bine plătite. 
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                                             RELAŢIILE CU COMUNITATEA 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Semestrial – Comisia diriginţilor organizează 

întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul 
prevenirii delincvenţei juvenile; 

 Întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al 
părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale 
cu părinţii;  

 Dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se 
realizează şi prin intermediul activităţilor 
extraşcolare;  

 Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea 
unor activităţi extracurriculare precum: excursii, 
vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni 
caritabile cu cămine de copii şi părinţi; 

 O bună implicare a elevilor în activităţile 
extraşcolare şi extracurriculare la nivel de şcoală şi 
în comunitate (excursii, serbări, strângeri de 
fonduri pentru persoane defavorizate); 

 Rezultate foarte bune la concursurile artistice şi 
sportive, fazele naţionale şi judeţene ; 

   90% dintre parteneri (parohiile din zonă) 
sunt mulţumiţi de calitatea formării profesionale 
a absolvenţilor; 

 Parteneriate educaţionale cu Palatul Copiilor, 
Biserica. 
 

 

 Slabe legături de parteneriat cu O.N.G.-uri;  
 Absenţa unei proceduri clare referitoare la 

modul în care şcoala şi părinţii împărtăşesc 
responsabilitatea privind comportamentul 
elevilor în cadrul activităţilor şcolare şi 
extraşcolare;  

 Site-ul  şcolii nu este permanent reactualizat. 
 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, 
ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale); 

 Posibilitatea creării unei reţele de parteneriat 
între şcoli pentru implementarea programelor 
educaţionale şi a sistemului de asigurare a 
calităţi; 

 Colaborarea cu parohiile din zonă pentru a 
promova oferta educaţională a Liceului; 

 Posibilitatea promovarii imaginii şcolii la nivelul 
comunităţii prin ziarul local, site-ul şcolii, revista 
şcolii, alte publicaţii.  

 

 Nivelul de educaţie şi timpul limitat al 
părinţilor poate conduce la slaba implicare a 
părinţilor în viaţa şcolară; 

 Bugetul  relativ scăzut al părinţilor;  
 Potenţialul economic scăzut al oraşului, face 

ca şi interesul firmelor pentru susţinerea 
activităţilor educative prin sponsorizări să fie 
scăzut.  
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3.3.3.NEVOI IDENTIFICATE ÎN URMA DIAGNOZEI 

 
• Asigurarea unei pregătiri corespunzătoare pentru : 

     -ciclul primar-integrarea  elevilor cu uşurinţă în ciclul gimnazial ; 
     -ciclul gimnazial- pregătirea elevilor pentru promovarea cu rezultate bune   a evaluărilor  
naţionale; 
     - ciclul inferior și superior al liceului pentru promovarea cu rezultate bune a bacalaureatului și 
admiterea în învățământul superior; 
• Consilierea elevilor privind alegerea viitoarei profesii (liceu, şcoală profesională, învățământ 

superior); 
• Demararea demersurilor necesare pentru consolidarea corpului A/anexă al liceului 

 (spaţiul respectiv fiind necesar pentru desfăşurarea activităţilor din ciclul preşcolar), gardul ce 
împrejmieşte şcoala şi sala de sport; 

• Creşterea  numărului  de calculatoare din cabinetul de informatică; 
• Creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber într-un mod 

util în vederea reducerii abandonului şcolar; 
• Iniţierea de programe care să permită educarea părinţilor astfel încat absenteismul şi abandonul 

şcolar să scadă; 
• Promovarea imaginii şcolii în rândul comunităţii; 
• Sporirea gradului de confort fizic şi psihic în şcoală; 
• Menţinerea formelor de învăţământ destinate celor care nu au finalizat învăţământul obligatoriu. 

4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI 
4.1. VIZIUNE-MISIUNE-VALORI 

             
 VIZIUNEA ŞCOLII 
 

 Liceul Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena’’ Piatra -Neamț este o instituţie 
în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă pentru toate categoriile 
de copii. Învăţământul este orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive şi acţionale, cunoştinţe 
fundamentale, competenţe şi abilităţi de utilitate directă în profesie şi societate. 

Viitorul nostru este dezvoltarea unui climat de fraternitate, toleranţă, integrare, ambient 
formativ, şcoală incluzivă cu accente puse pe formarea caracterului şi pe activităţi diversificate; un 
ambient educativ şi o vocaţie cu responsabilitate care presupune: 
- o persoană solidară, deschisă tuturor, dispusă să colaboreze, să slujească şi să împartă; 
- o persoană conştientă de propriile drepturi, datorii şi obligaţii; 
- o persoană care luptă pentru dreptate şi solidaritate împotriva oricărui fel de marginalizare 
socială, care caută pacea între oameni şi binele comun; 
- o persoană care trăieşte cu bucurie valorile creştine încercând să construiască propria 
personalitate după modelul lui Iisus Hristos. 
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 MISIUNEA ŞCOLII 
 

 
Liceul Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena’’ Piatra- Nemţ, liceu vocaţional, 

aflat sub patronajul spiritual al Arhiepiscopiei Iașilor din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, 
propune o educație complexă, teologică și umanistă, realizată prin studiu interdisciplinar și 
transdisciplinar, și oferă garanția unei formări personale și permanente a elevilor, bazată pe respectarea 
unei educații moderne, interactive, de nivel european. Plasând în centrul lui adolescentul, acest demers 
educativ se întemeiază pe Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, urmărind realizarea maximală a 
abilităților individuale ale viitorilor absolvenți. 
 
 VALORI 

 
           În  Liceul Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena" Piatra- Neamţ, se cultivă: 

 respectul faţă de valorile tradiţionale integrate în valorile europene; 
 egalitate, toleranță, responsabilitate, autonomie, ideea de comunitate, dialog; 
  învăţare pe tot parcursul vieţii, spirit de echipă, performanță, excelență; 
  maturizare creştină şi umană, dimensiune europeană,  deschiderea către o relație personală 

cu Dumnezeu; 
  incluziunea socială prin accesul la o educaţie de calitate,  responsabilizarea faţă de prezent 

şi viitor, printr-o pregătire profesională exemplară şi cu performanţe pe termen lung, prin 
formarea unor competenţe reale care să asigure o inserţie socio-profesională de succes. 

 
 

VALORI CHEIE care fundamentează procesul de proiectare şi desfăşurare a activităţii unităţii 
noastre:  

Colaborare-colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşim cunoştinţe dobândite 
pentru a ne îmbunătăţi activitatea. 

Deschidere-suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaţionali să caute soluţii 
creative în folosul beneficiarilor noştri. 

 Echitate-în baza căreia accesul la învăţare se realizează fără discriminare; 
Calitate- în baza căreia activităţile de învăţământ se raportează la standardele de referinţă şi la 

bune practici naţionale şi internaţionale; 
Relevanţă- în baza căreia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social – 

economice; 
Eficienţă- în baza căreia se urmăreşte obţinerea de rezultate maxime prin gestionarea resurselor 

existente; 
Descentralizare- în  baza căreia deciziile principale se iau de către actori implicaţi direct în 

proces; 
Promovarea educaţiei pentru sănătate inclusiv prin educaţie fizică şi participarea la activităţi 
sportive; 
Respectarea drepturilor la opinie a elevilor ca beneficiari direcţi ai sistemului de învăţământ. 
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OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 
 

Creşterea calităţii educaţiei furnizate de liceul nostru. 
 
OBIECTIVE SPECIFICE 
 
• Creşterea calităţii actului didactic, reflectată în ridicarea nivelului de pregătire al elevilor şi 

implicit îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi;  
• Creşterea procentului de promovabiliate la Evaluare Naţională; 
• Creşterea procentului de promovabiliate la Bacalaureat; 
• Organizarea, monitorizarea şi evaluarea examenelor naţionale, concursurilor (elevi, cadre 

didactice); 
• Reducerea absenteismului scolar; 
• Eliminarea violenţei din şcoală; 
• Participarea activă a cadrelor didactice la programele de formare continuă, în scopul ridicării 

calităţii serviciilor educaţionale; 
• Dezvoltarea parteneriatului educaţional, şcoală – părinţi – administraţia locală în vederea 

promovării şcolii în comunitate;  
• Crearea condiţiilor necesare siguranţei elevilor şi personalului didactic în incinta şcolii. 
• Dezvoltarea unui curriculum şcolar la decizia şcolii bazat pe formarea competenţelor; 

Consilierea elevilor privind alegerea viitoarei profesii (liceu, şcoală profesională, învățământ 
superior); 

• Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie; 
• Dezvoltarea şi modernizarea bazei didactico-materiale a şcolii; 
• Modernizarea  mijloacelor de comunicare. 

 
4.2. ȚINTE STRATEGICE 

 
Ţintele strategice derivă  din  analizele  SWOT şi reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate 

prin proiectul de dezvoltare a unităţii şcolare şi prin care se va indeplini misiunea şcolii. Acestea nu se 
referă la activităţile obligatorii, ci reprezintă domeniile pe care şcoala noastră doreşte să le dezvolte sau, 
după caz, să le imbunătăţească. 
Ţintele strategice stabilite de Liceul Teologic Ortodox ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena" Piatra-Neamţ 
pe baza diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper misiunea şcolii sunt: 
 
Ţinta 1: Reconsiderarea managementului şcolii în vedera egalizării şanselor; 
Ţinta  2: Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui proces 
instuctiv -educativ de calitate. 
Ţinta  3: Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ 
Ţinta 4: Dezvoltarea instituţională prin utilizarea oportunităţilor oferite de resursele TIC 
Ţinta 5: Modernizarea spaţiilor şcolare pentru asigurarea unui climat instructiv -educativ eficient. 
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4.3. OPȚIUNI STRATEGICE 

 
Opţiunile strategice derivate din misiunea şcolii şi vizând atingerea ţintelor propuse vor fi 

realizate prin mai multe căi, după cum urmează: 
Ţinta 1: Reconsiderarea managementului şcolii în vedera egalizării şanselor 

Acest scop vizează crearea unui spaţiu adecvat cerinţelor de funcţionare pentru instruirea 
teoretică şi practică a elevilor, prin cooperare cu autorităţile locale şi comitetele de părinţi consolidând 
astfel parteneriatul şcoală - comunitate. Majoritatea elevilor şcolii provin din familii care asigură un 
mediu educativ de calitate şi care manifestă interes pentru dezvoltarea copilului în mediul şcolar. 
Motivarea alegerii ţintei :  
1.Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţie  formarea profesională a 
elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestora  necesare pentru împlinirea și dezvoltarea 
personală; 
2. Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent 
de nivelul intelectual, apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin promovare unui învăţământ 
incluziv; 
3. Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, tehnica 
informațională, metodele activ-participative; 
4. Existenţa profesorului de sprijin oferă posibilitatea desfaşurării învăţământului incluziv, a consilierii de 
specialitate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale. 
5.Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării şi evaluării calitătii educaţiei. 
Resurse strategice: 
 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 
 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și 
programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de 
probleme, îndrumătoare, softuri educaţionale,  materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, 
echipamente IT, birotică şi consumabile); 
 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MENCŞ, ARACIP, ISJ , 
legislație actualizată; 
 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, metodiști, 
formatori, mentori; 
 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din 
perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 
 Resurse de autoritate şi putere: MENCŞ, ISJ, Primarie, Consiliu local. 
Opţiuni strategice: 

 
Dezvoltare curriculară Dezvoltarea resurselor 

umane 
Dezvoltarea resurselor 
materiale şi financiare 

Dezvoltarea relaţiilor 
comunitare 

 
- Cultivarea unui sistem de 
valori  a eticii manageriale 
bazate pe transparenţă, 
comunicare,  în care 
atribuţiile şi 
responsabilităţile să fie 
cunoscute şi respectate la 
fiecare nivel: conducere, arii 
curriculare, domenii de 

- Distribuirea  de 
responsabilităţi tuturor 
cadrelor didactice, în 
vederea valorificării 
potenţialului individual 
prin consultare şi 
implicare; 
  -Evaluarea 
performanţelor cadrelor 

- Dotarea şcolii cu 
materialele didactice 
necesare desfăşurării 
optime a activităţilor la 
clasă, C.D.Ş.-ului, 
activităţilor sportive, 
culturale şi extraşcolare. 
- Achiziţionarea de 
calculatoare şi 

-Derularea parteneriatelor 
educaţionale în vederea 
eficientizării demersurilor 
educative de la nivelul 
claselor şi şcolii;  
- Întâlniri periodice cu părinţii 
(şedinţe, consultaţii, 
lectorate);   
-Colaborarea cu  
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probleme, discipline, clase; 
- Utilizarea la toate 
disciplinele de bază cât şi 
C.D.Ş. a metodelor active 
de predare, comunicarea 
deschisă profesor –elev.; 
- Aplicarea programelor 
naţionale, popularizarea 
legislaţiei şcolare în rândul 
elevilor, părinţilor şi al 
cadrelor didactice; 
- Proiectarea activităţii 
educative la nivelul claselor 
respectând programa pentru 
consiliere şi alte documente 
în domeniu. 

didactice pe baza 
indicatorilor de 
performanţă; 
 - Programe de formare 
a cadrelor didactice şi a 
părinţilor pentru 
comunicare, negociere şi 
participare; 
-Programe speciale 
pentru elevii buni şi 
elevii -problemă; 
- Realizarea unei baze 
de date cu elevii ai căror 
părinţi sunt plecaţi în 
străinătate. 
 

conectarea  la Internet. 
 

serviciul social din cadrul 
primăriei pentru cazurile 

speciale;  
-Organizarea unor programe 
de pregătire suplimentară a 
elevilor cu părinţii plecaţi la 
muncă în alte ţări, la şcoală, 
după cursuri; 
-  Realizarea unor proiecte 
pentru promovarea tradiţiilor 
locale cu şcoli din judeţ, ţară 
sau Comunitatea Europeană.       

Rezultate aşteptate: 
• Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate 
şi mai bune printr-un management de calitate; 
 
• Creşterea interesului  elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, 
procent de promovabiliate în creștere și scăderea ratei absenteismului; 
• O imagine bună în comunitate şi in afara acesteia; 
• O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi; 
• Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune - dirigintele este atat managerul clasei, cât şi al 
activitǎţilor educative, el creează coeziunea şi dinamica grupului, rezolvă cu tact pedagogic 
problemele grupului. 
 
Ţinta  2: Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui 
proces instuctiv educativ de calitate. 
Motivarea alegerii ţintei : 
1.Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a 
elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea 
personală. 
2.Elaborarea curriculum-ului si proiectarea didactică pentru orele de consiliere  şi activitatea educativă 
trebuie să se facă având în vedere prevenirea şi combaterea comportamentelor nesănătoase, ce pun în 
pericol siguranţa elevilor.  
3.Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a dezvolta 
personalităţi armonioase, autonome şi creative. 
4.Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care pot fi folosite mai eficient 
de către cadrele didactice. 
5. Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii implicaţi în 
actul instructiv-educativ. 
Resurse strategice: 
 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, personal auxiliar, autorități locale; 
 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și 

programe școlare, auxiliare curriculare, softuri educationale); materiale didactice specifice 
disciplinei consiliere şi orientare, echipamente IT, birotică şi consumabile; 
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 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MENCŞ, site ARACIP, site ISJ, 
legislație actualizată; 

 Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, responsabili de comisii, experți din 
exterior; 

 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din 
perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

 Resurse de autoritate şi putere: MENCŞ, ISJ, Primarie, Consiliu local. 
Opţiuni strategice: 
 

Dezvoltare curriculară Dezvoltarea resurselor 
umane 

Dezvoltarea resurselor 
materiale şi financiare 

Dezvoltarea relaţiilor 
comunitare 
 

- Susţinerea în  
cadrul orelor de consiliere şi 
orientare a unor teme 
privind educaţia rutieră, 
traficul de persoane, 
riscurile consumului de 
droguri și substanțe 
etnobotanice, educaţie 
pentru sănătate;  
- Elaborarea 
Regulamentului intern care 
să cuprindă  sancţiuni în 
cazul nerespectării normelor 
de conduită în şcoală;  
-Valorificarea tuturor 
momentelor propice în 
cadrul orelor, în vederea 
menţinerii unui ambient 
plăcut şi curat, în favoarea 
elevilor. 

- Asigurarea resurselor 
umane necesare 
desfăşurării în condiţii 
optime a procesului 
instructiv-educativ; 
-Menţinerea în incinta 
şi perimetrul şcolii a 
unui climat de 
siguranţă, a unui 
ambient propice actului 
educaţional prin 
implicarea elevilor, 
cadrelor didactice, 
parinţilor şi Consiliului 
local;  
- Monitorizarea 
respectarii de către 
elevi şi personalul 
şcolii a legislaţiei în 
vigoare, a prevederilor 
Regulamentului intern. 
 

- Repartizarea bugetului 
pe priorităţi, cu 
consultarea factorilor 
implicaţi (Centrul de 
execuţie bugetară, 
Primărie, Comitetul 
Reprezentativ al 
Părinţilor);  
• Menţinerea în stare de 
bună funcţionare a 
sistemului de alarmă  și 
montarea camerelor de 
supraveghere video 

• Reactualizarea 
parteneriatului cu  
 
Poliţia în vederea creşterii 
siguranţei elevilor şi 
cadrelor didactice, pentru 
combaterea delincvenţei 
juvenile şi a manifestarilor 
violente, a absenteismului, 
prin realizarea unor ore de 
consiliere şi orientare cu 
participarea cadrelor de 
poliţie.  
• Iniţierea elevilor prin 
adoptarea unui 
comportament adecvat în 
situaţii de urgenţă prin 
simulările semestriale, orele 
de dirigenţie în colaborare 
cu ISU 

 
 
Rezultate aşteptate:  
• Realizarea de către cadrele didactice a proiectării demersului didactic pentru orele de consiliere 
activităţile educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă;  
• Creșterea numărul elevilor implicaţi în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare, interesul 
crescut al acestora pentru păstrarea bunurilor școlii;  
• Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de condiţiile 
de siguranţă din şcoală;  

 
Ţinta  3: Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ 
          Ţinta strategică aleasă se bazează pe buna formare a cadrelor didactice şi vizează inovaţii 
didactice pentru adaptarea la nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale elevilor. 
Motivarea alegerii ţintei :  
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1.Disponibilitatea cadrelor didactice pentru participarea la cursuri de formare, conferinţe, seminarii, 
etc.  
2. Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului de cadre 
didactice, orientat spre performanţă; 
3.Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale de a fi pregatit pentru 
o treaptă superioară în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, de a se 
adapta la schimbările permanente ale societăţii.  
4.Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, tehnica informațională, 
metodele activ-participative.  
5. Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării şi evaluării calitătii educaţiei. 
Resurse strategice: 
 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 
 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și 
programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de 
probleme, îndrumătoare, softuri educaţionale),  materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, 
echipamente IT, birotică şi consumabile; 
 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MENCŞ, ARACIP, ISJ , 
legislație actualizată; 
 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabilii de comisii, metodiști, 
formatori, mentori; 
 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din 
perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 
 Resurse de autoritate şi putere: MENCŞ, ISJ, Primarie, Consiliu local. 
 
Opţiuni strategice: 

 
Dezvoltare curriculară Dezvoltarea resurselor 

umane 
Dezvoltarea resurselor 
materiale şi financiare 

Dezvoltarea relaţiilor 
comunitare 

 
-  Cunoașterea de către 
toate cadrele didactice a 
documentelor de politică 
educaţională elaborate 
extern şi intern (MENCS, 
ISJ, școală) și 
implementarea lor prin 
planurile specifice ale 
catedrelor, comisiilor de 
specialitate;  
-Implementarea 
curriculum-ului şcolar, prin 
parcurgerea integrală a 
programei şi a C.D.S. 
utilizând cele mai eficiente 
mijloace şi metode pentru 
stimularea interesului 
elevilor;  
- Valorificarea rezultatelor 
evaluărilor în proiectarea  

- Perfecţionarea cadrelor 
didactice prin activităţi 
de formare continuă şi 
dezvoltare profesională; 
- Valorificarea experienţei 
didactice prin participarea 
la examenele naţionale şi la 
concursurile şcolare; 
- Susţinerea de lecţii 
demonstrative in cadrul 
Comisiilor metodice, a 
cercurilor pedagogice; 
- Implicarea  
cadrelor didactice în 
realizarea şi participarea la 
programe si proiecte 
europene . 
- Pregătirea elevilor capabili 
de performanţă în vederea 
participării lor la concursuri 

-Achiziţionarea de 
mijloace didactice şi 
echipamente adecvate 
situaţiilor de învăţare 
centrate pe elev; 
- Îmbogăţirea fondului de 
carte;  
- Atragerea de fonduri prin 
Asociaţia "Şcoală familie 
–cheia succesului";  
- Implicarea activă a 
tuturor cadrelor didactice 
în găsirea de sponsori 
pentru derularea de 
activități educative.  
 

-Dezvoltarea 
parteneriatelor cu 
structuri implicate în 
educaţie; 
-Colaborarea cu 
autoritățile locale implicate 
în actul educaţional, în 
derularea de proiecte şi 
programe de dezvoltare 
școlară.  
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demersului didactic;  
-Diversificarea ofertei de 
opţionale, prin propunerea 
unor programe 
personalizate, atractive;  
- Proiectarea diferenţiată a 
demersului didactic; 
 

şi olimpiade şcolare;  
 

 
Rezultate aşteptate: 
• Toate cadrele didactice să realizeze proiectarea demersului didactic în conformitate cu 
documentele de politică educaţională; 
• Rezultate bune şi foarte bune la Evaluarea Națională, Bacalaureat, medii ridicate de admitere in liceu; 
• Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare-învățare 
măsurat prin creşterea numărului de elevi; 
• Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale. 
 
 
 

Ţinta strategică 4: Dezvoltarea instituţională prin utilizarea oportunităţilor oferite de 
resursele TIC 

Dotarea tuturor compartimentelor cu mijloace de comunicare moderne, adecvarea schimbului 
de informaţii la ritmul schimbărilor din societatea românească.O bază informatică este un factor de 
succes în crearea unui flux informativ eficient. 
Motivarea alegerii ţintei : 
1. Accesul la informaţie şi circulaţia informaţiei la nivelul unităţii, dar şi între şcoală şi comunitate; 
2. Existenţa unei oferte generoase a CCD, precum şi iniţiative ale multor şcoli sau instituţii de cultură 
(concursuri şcolare, conferinţe, seminarii). 
3. Pregătirea elevului pentru a deveni activ într-o societate super-tehnologizată. 
4. Insuficienta capacitate a tuturor cadrelor didactice de a folosi în mod corespunzător sistemul AEL şi 
de a crea soft educaţional. 
5. Formarea unei personalităţi armonioase, autonome şi creative nu se poate realiza numai prin 
parcurgerea curriculumului obligatoriu, ci mai ales prin desfăşurarea de alte activităţi. 
Resurse strategice: 
 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 
 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și 
programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de 
probleme, îndrumătoare, softuri educaţionale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, 
echipamente IT, birotică şi consumabile; 
 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MENCŞ, ARACIP, ISJ , 
legislație actualizată; 
 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabilii de comisii, metodiști, 
formatori, mentori; 
 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din 
perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 
 Resurse de autoritate şi putere: MENCŞ, ISJ, Primarie, Consiliu local. 
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Opţiuni strategice: 
Dezvoltare curriculară Dezvoltarea resurselor 

umane 
Dezvoltarea resurselor 
materiale şi financiare 

Dezvoltarea relaţiilor 
comunitare 

 
- Acoperirea necesarului 
de calculatoare şi soft 
educational pentru toate 
domeniile curriculare; 
 -Dezvoltarea CDS 
plecând de la informaţiile 
oferite prin dezvoltarea 
relaţiilor cu alte unități de 
învățământ.  

 

-Iniţierea tuturor cadrelor 
didactice de  a utiliza 
calculatoarele  în 
activitatea profesională. 
-Adaptarea metodelor 
didactice la noile 
tehnologii informaţionale.  
-Promovarea şi încurajarea 

activităţilor în echipă. 

-Dotarea corespunzătoare 
a laboratorului de 
informatică cu aparatură 
I.T. în pas cu dezvotarea 
tehnologică prin 
programe MENCŞ şi 
proiecte; 
-Achiziţionarea unor 
softuri educaţionale; 

-Diversificarea şi 
extinderea relaţiilor cu 
parteneri educaţionali atât 
la nivel local cât şi la 
nivel regional. 

 
Rezultate aşteptate: 
• Interes crescut din partea cadrelor didactice în folosirea bazei materiale a şcolii; 
• Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii, părinţii şi cadrele didactice vor deveni mai 
conştienţi de rolul şi de importanţa pe care îl au în şcoală; 
• Creşte numărul proiectelor educative desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional,international  în care 
şcoala este implicate. 

Ţinta strategică 5: Dezvoltarea şi modernizarea continuă a spaţiilor şcolare pentru 
asigurarea unui climat instructiv educativ eficient. 
Acest scop vizează realizarea unei noi imagini a şcolii ca centru de resurse educaţionale şi de 

servicii oferite comunitatii. 
 Planul de dezvoltare a bazei materiale a beneficiat de finanţare de la bugetul naţional şi bugetul 
local. Investiţiile şi lucrările realizate au îmbunătăţit în mod evident condiţiile în care se desfăşoară 
activitatea în şcoală. 
Motivarea alegerii ţintei: 
 Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a 
elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și 
dezvoltarea personală; 
 Misiunea școlii are în vedere dezvoltarea bazei materiale a şcolii; 
 Cadrele didactice trebuie să folosească eficient resursele umane și materiale, tehnica informațională; 
 Activitatea școlii trebuie îmbunătățită prin folosirea eficientă a bazei materiale. 
Resurse strategice: 
 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 
 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și 
programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de 
probleme, îndrumătoare, softuri educaţionale), materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, 
echipamente IT, birotică şi consumabile; 
 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MENCŞ, ARACIP, ISJ , 
legislație actualizată; 
 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabilii de comisii, metodiști, 
formatori, mentori; 
 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din 
perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 
 Resurse de autoritate şi putere: MENCŞ, ISJ, Primarie, Consiliu local. 
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Opţiuni strategice: 

 
Dezvoltare curriculară Dezvoltarea resurselor 

umane 
Dezvoltarea resurselor 
materiale şi financiare 

Dezvoltarea relaţiilor 
comunitare 

 

 
Educarea elevilor prin 
disciplinele de bază şi prin 
C.D.Ş. pentru parteneriat şi 
cooperare în comunitate, 
toleranţă cu cei din jur 
indiferent de vârstă, sex, 
religie. 
 
 
 
 
 
 

- Informarea corectă şi 
completă a tuturor 
„actorilor” şi 
motivarea/mobilizarea 
acestora pentru 
dezvoltarea şi 
dotarea spaţiilor de 
şcolarizare; 
- Asigurarea unui 
ambient confortabil 
pentru elevi în cadrul 
şcolii; 

-Atragerea de fonduri de 
la bugetul local, bugetul 
naţional,  sponsorizări 

 
 

 

 
-Colaborare permanentă 
cu Primăria municipiului 
Piatra Neamţ   pentru 
finanţarea obiectivelor 
propuse 
-Stabilirea de relaţii 
contractuale cu finanţatori 
şi executanţi (local-
naţional); 
 

 
 
Rezultate aşteptate: 

• Reabilitarea corpului B al şcolii în care îşi desfăşoară activitatea  învăţământul preşcolar; 
• Reabilitarea gardului ce împrejmuieşte terenul de sport; 
• Reabilitarea şi modernizarea sălii de sport;  
• Reparaţii şi igienizare pentru spaţiile de şcolarizare; 
•  Schimbarea mobilierului şcolar; 
• Creşterea interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de 
promovabiliate în creștere și scăderea ratei absenteismului; 
•  Creşterea gradul de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare-învățare 
măsurat prin creşterea numărului de elevi; 

 
 

4.4. PROGRAME DE DEZVOLTARE 
 

 
 
Nr.crt Domeniul funcţional Programe propuse 
1 CURRRICULUM Calitatea procesului instructiv-educativ 

Managementul la nivelul şcolii şi al clasei 
2 RESURSE UMANE Realizarea de activităţi educative pentru 

exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean 
3 RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE Condiţii de studiu şi de siguranţă 
4 RELAŢII COMUNITARE Dimensiunea europeană a şcolii 
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5.PLAN OPERATONAL PENTRU ATINGEREA ŢINTELOR STRATEGICE     
Ţinta 1 : Reconsiderarea managementului şcolii în vedera egalizării şanselor  

Obiective Acțiuni/Activităţi pentru 
atingerea obiectivului 

Domeniu 
de 
intervenție 

Resurse Termen Indicatori de 
realizare 
(evaluare) 

Observaţii 
Revizuire umane financiare 

 
 
 
 
O1 Sporirea 
accesului tuturor 
copiilor la o 
educaţie de calitate 

 
a)centrarea educației pe 
elev prin adoptarea 
conținuturilor și a 
metodologiei spre 
creșterea atractivității 
lecțiilor; 
b) monitorizarea și 
consilierea cadrelor 
didactice privind aplicarea 
noului curriculum bazat 
pe formarea de 
competențe; 
c)activități extrașcolare și 
extracurriculare pentru 
completarea educației 
formale și a celei de 
familie; 

 
 
 
 
Dezvoltare 
curriculară 

 
Directori 
 
Cadre didactice 
 
Responsabil 
comisii 
 
Responsabil 
CEAC 
 
 
 
 
Consilier 
educativ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
bugetare 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Septembrie 
2017-iunie 
2018 
 
 

Întocmirea 100% a 
planificărilor şi 
predarea la termen 
(01.10.2017) 
Parcurgerea integrală 
a materiei la toate 
disciplinele de studiu, 
conform 
planificărilor 
calendaristice. 
 
70% din cadrele 
didactice din şcoală 
inspectate la o 
activitate; 
100% din cadrele 
didactice nou venite 
în şcoală inspectate 
 
Cel puțin 5 activităţi 
extracurriculare 
pentru fiecare ciclu 
de învăţământ. 

 
 
 
 
 
actualizare 
prin revizuire 
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O2 Creşterea ratei 
de succes şcolar 
prin reducerea 
absenteismului şi a 
abandonului şcolar. 
 

a)asigurarea permanentă a 
unei comunicări eficiente 
între profesori, elevi, 
părinți, urmărindu-se 
constant progresul școlar, 
diagnosticarea 
învățării,motivarea 
profesorilor și elevilor 
pentru desfășurarea unui 
proces educativ de 
calitate: 
-ședințe comune părinți-
profesori-elevi; 
-programe de consiliere a 
elevilor și părinților; 
-consultații cu părinții; 
-coresponență cu familiile 
elevilor. 
 

 
 
 
 
 
Dezvoltarea 
resurselor 
umane 

 
Directori 
 
Cadre didactice 
 
Responsabil 
comisii 
 
 
 
 
Consilier 
educativ 

 
 
 
 
 
 
 
proprii 

 

 

 

 

 

 

 

lunar 
 

 
Diminuarea cu 2% a 
elevilor care 
înregistrează eşec 
şcolar. 
Promovabilitatea la 
examenele naţinale 
peste 80%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
actualizare 
prin revizuire 

 
 
 
 
 
 
 
O3 Optimizarea 
procesului 
instructiv- educativ 
în vederea 
egalizării şanselor 

a)identificarea copiilor cu 
nevoi speciale și inițierea 
unui program special 
pentru aceștia, pentru a 
răspunde principiului 
educației pentru toți și 
pentru fiecare; 
b)adaptarea CDȘ la 
nevoile educaționale ale 
elevilor și părinților 
acestora în vederea 
realizării unui parteneriat 
real între profesori, elevi 
și societatea civilă. 
c)asigurarea necesarului 
de manuale și gestionarea 

 
 
 
 
 
 
Dezvoltarea 
resurselor 
umane 

Directori 
 
Cadre didactice 
 
Responsabil 
comisii 
 
 
 
 
Consilier 
educativ 
 
 
 
Administrator 

 
 
 
 
 
 
 
proprii 

 
 
 
 
 
 
 
septembrie 

 
 
Chestionar clase 
 
 
Calitatea programelor 
şcolare pentru 
CDŞ(diversitate, 
atractivitate). 
Introducerea 
discipliei opţional 
"Integrat" la clasa a 
V-a. 
Oferta CDȘ pe clase 
 Asigurarea cu 
manuale şcolare 

 
 
 
 
 
 
actualizare 
prin revizuire 
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lor corectă 
 
 

pentru toate 
disciplinele. 

 
 
 
 
 
 
 
O4 Încurajarea 
performanțelor în 
rândul elevilor prin 
organizarea și 
administrarea 
olimpiadelor, 
concursurilor și 
examenelor 
naționale 
 

a)pregătirea, organizarea 
și desfășurarea 
examenelor și testării 
naționale: 
-cunoașterea 
metodologiilor de 
desfășurare de către 
cadrele didactice, 
elevi,părinți prin: 
-discutarea în cadrul 
comisiilor metodice, 
ședințe cu părinții; 
b)se va întocmi graficul 
pregătirii suplimentare a 
elevilor pentru examene 
naționale, bacalaureat, 
participare la concursuri și 
olimpiadele pe discipline. 
c)organizarea și 
administrarea 
olimpiadelor, 
concursurilor școlare, 
testărilor și examenelor 
naționale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dezvoltarea 
resurselor 
materiale şi 
financiare 

Directori 
 
Cadre didactice 
 
Responsabil 
comisii 
 
Comisia 
desemnată de 
C.A 

 
 
 
 
 
 
 
proprii 
 
 
 
 
 
extra-
bugetare 
 
 
 
 
sponsorizări 

 
permanent 
 
 
 
 
 
31.09.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conform 
graficelor 

 
1 simulare/semestru 
 
 
 
 
 
Promovabilitatea la 
examenele naţinale 
peste 80%. 
 
 
 Realizarea graficului 
Minim 30% dintre 
elevi participanţi la 
concursurile şi 
olimpiadele şcolare. 
 
 
 
 
Organizarea tuturor 
etapelor 

utilizare 
curentă 

 
 
 
O5 Intensificarea 
colaborării şi 
implicării părinţilor 
în viaţa şcolii 

a) participarea părinţilor la 
activităţi organizate de 
şcoală/ programe de 
educaţie a adulţilor. 
b)sprijinirea accesului la 
educaţie şi formare a 
elevilor provenind din 
familii/grupuri 

 
 
 
 
 
Dezvoltarea 
relaţiilor 
comunitare 

Cadre didactice,  
Diriginţi  
 
Comitete-le de 
părinţi de la 
fiecare clasă 
Preş. Comitetu-
lui de părinţi 

 
 
 proprii 
 
 
extra-
bugetare 
 

 
 
 
 
lunar 

Minim 50 părinţi 
participanţi/activitate. 
100 părinţi consiliaţi 
 
Număr elevi asistaţi 
pe parcurs 
şcolar/număr cazuri 
identificate 

actualizare 
prin 
 
revizuire  
 
 
 
permanent 



LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „ SFINȚII  ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA” 
PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

43 
 

dezavantajate; 
c)dezvoltarea de 
parteneriate comunitare 
pentru sprijinirea educării 
şi formării pe tot parcursul 
vieţii a diverse categorii 
socio-profesionale. 

Directori  
Cons. educ. 
Arhiepiscopia 
 
 
Iașilor 
 

 
 
 
 
 
sponsorizări 

 
 
 
 
Creşterea numărului 
de parteneriate cu 5% 

 
 
 
 

 
Tinta.2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui proces instuctiv educative de calitate. 

Obiective  Acțiuni/Activităţi pentru 
atingerea obiectivului 

Domeniu de 
intervenție 

Resurse Termen Indicatori de 
realizare(evaluare) 

Observaţii 
Revizuire umane financiare 

 
 
O1Actualizarea 
datelor privind 
unitatea de 
învățământ și 
identificarea 
infrastructurii 
existente referitoare 
la siguranța școlii 

a)întocmirea planului 
local comun de acțiune 
pentru creșterea gradului 
de siguranță al elevilor, 
personalului didactic și 
prevenirea delicvenței 
juvenile; 
b)transmiterea la IPJ, ISJ, 
a situației existente în 
unitatea de învățământ, în 
legătură cu existența 
infrastructurii referitoare 
la siguranța școlară. 
 

 
 
 
 
 
Dezvoltare 
curriculară 

 
 
 
 
 
Directori 
Administratorul 
Cadre didactice 
Polițistul de 
proximitate 

 
 
 
 
 

proprii 

 
 
 
 
 
1.10.2017 

 
 
 
Realizarea 
infrastructurii 
referitoare la 
siguranța școlară 
 
 
Cel puţin 5 activităţi 
realizate în 
parteneriat sub 
genericul "Siguranţa 
în şcoala mea" 
 
 
 
 

actualizare 
prin revizuire 

O2  Includerea în 
cadrul 
Regulamentului 
Intern a unor 
prevederi privind 

a)informarea cadrelor 
didactice, elevilor și 
părinților cu privire la 
prevederile privind 
asigurarea siguranței 

 
Dezvoltarea 
resurselor 
umane 

 
 
Directori 
Cadre didactice 
 

 
 

proprii 

 
 
15.10.2017 

Existența ROI care 
include prevederi 
privind asigurarea 
siguranței școlare 
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siguranța unității de 
învățământ 

școlare. 

 
O3 Asigurarea şi 
desfăşurarea unui 
proces instructiv-
educativ în condiţii 
de  siguranţă 
deplină    

 
a)instalarea în şcoală a 
unui sistemem de  
supravegherea video; 
b)purtatea uniformei 
şcolare şi a ecusonului. 

 
Dezvoltarea 
resurselor 
materiale şi 
financiare 

 
Conducerea 
şcolii 
Administrator  
International 
Private Security 

consiliul 
local 
 
extra-
bugetare 
 
sponsorizari 

 
 
 1.02.2018 

 
Instalarea în şcoală a 
cel puţin 2 camere de 
supraveghere video. 
Desfăşurarea tuturor 
activităţilor în 
condiţii de deplină 
securitate 

actualizare 
prin revizuire 

 
 
 
O4 Prevenirea și 
combaterea 
fenomenului de 
violență în unitatea 
de învățământ 

a)Organizarea, în comun, 
a unor acțiuni în cadrul 
cărora să fie urmărite cu 
prioritate: 
-combaterea abandonului 
și absenteismului școlar; 
-modul de executare a 
serviciului în școală de 
către elevi și cadre 
didactice; 
b)asigurarea prezenței 
unor lucrători de la poliția 
rutieră în zona unității de 
învățământ şi a firmei de 
pază la pauza mare. 

 
 
 
 
Dezvoltarea 
relaţiilor 
comunitare 

 
 
Directori 
Cadre didactice 
Părinți 
Polițistul de 
proximitate 

 
 
 
 
 
proprii 

 
 
 
 
 
permanent 

 
 
Cel puțin 2 activităţi 
pentru fiecare ciclu 
de învăţământ. 
 
 
 
 
Prezenţa unor 
lucrători de la poliția 
rutieră la începerea şi 
finalizarea cursurilor. 
Reactualizare 
contract DANIROM 
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Tinta.3. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din unitatea de învăţământ 

Obiective  Acțiuni/Activităţi pentru 
atingerea obiectivului 

Domeniu de 
intervenție 

Resurse Termen Indicatori de 
realizare(evaluare) 

Observaţii 
Revizuire umane financiare 

 
 
 
 
 
O1 Identificarea 
nevoilor de formare 
a fiecărui cadru 
didactic 

a)identificarea nevoilor de 
formare a personalului 
didactic pe baza 
rezultatelor la inspecții 
tematice, asistențe, 
rezultate la testările și 
examenele naționale; 
b) întocmirea planului 
managerial la nivelul 
comisiilor metodice. 

 
 
 
Dezvoltare 
curriculară 

 
 
Cadrele 
didactice 
personal 
nedidactic și 
auxiliar 

 
 
 
 
 
proprii 

 
 
permanent 
 
 
 
 
octombrie 

 
Nr. cadre didactice 
înscrise/prezentate la 
examenele pentru 
obţinerea gradelor 
didactice. 
 
Bază de date în 
format electronic 
 

 
 
 
actualizare 
prin revizuire 
 

 
 
 
 
 
O2 Diversificarea 
programelor de 
formare continuă a 
cadrelor didactice 

a) colaborarea şcolii cu 
CCD şi alte instituţii în 
vedera asigurării formării 
continue și a calității 
acesteia pentru toate 
categoriile de personal și 
la toate nivelurile; 
b) participarea 
personalului 
didactic/didactic auxiliar 
la activităţi de formare 
continuă prin cercurile 
pedagogice/organizarea 
unor activităţi 
demonstrative la nivelul 
comisiilor metodice; 
c) consilii profesorale cu 
temă; 

 
 
 
 
 
Dezvoltarea 
resurselor 
umane 

 
 
 
Cadrele 
didactice 
personal 
didactic auxiliar 
Nedidactic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
proprii 
 
extra-
bugetare 

 
permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semestrial 
 
 
 
permanent 
 
 
 

 
Afişarea la aviziera 
ofertei de cursuri de 
formare CCD 
 
 
 
100% cadre didactice 
şi auxiliare 
participante 
1 activitate 
demonstrativă 
semestru/comisie 
metodică. 
 
 
Proiecte și rapoarte 
ale lecțiilor demon-

 
 
 
 
 
 
 
actualizare 
prin revizuire 
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d) Sprijinirea personalului 
didactic debutant în 
vederea adaptării la 
cerinţele de calitate ale 
Liceului Teologic Ortodox 
,,Sfinții Împărați 
Constantin și Elena”. 
e) Evaluarea anuală a 
performanţelor 
individuale ale 
personalului didactic, 
didactic-auxiliar şi 
nedidactic, utilizând 
indicatori de performanţă 
adecvaţi misiunii Liceului 
Teologic Ortodox ,,Sfinții 
Împărați Constantin și 
Elena”. 

 
 
 
Comisia CEAC 

 
 
 
 
 
 
Sfârșitul 
anului 
școlar 
 
 
 

strative, referate, 
procese verbale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obținerea 
calificativului Fb de 
toate cadrele 
didactice, didactic 
auxiliar și nedidactic. 

O3 Aplicarea 
principiului 
învățării pe tot 
parcursul vieții, 
prin validarea 
achizițiilor 
dobândite de 
cadrele didactice, 
dar și ale 
personalului 
nedidactic și 
auxiliar. 

a)folosirea de către 
profesori a mijloacelor 
moderne de predare; 
b) acordarea de suport 
tehnic şi metodologic 
pentru cadrele didactice în 
domeniul învăţării 
centrate pe elev; 
c) îmbunătățirea bazei 
materiale a școlii. 
 

 
 
 
Dezvoltarea 
resurselor 
mteriale și 
financiare 

 
 
 
Cadrele 
didactice 
personal 
nedidactic și 
auxiliar 

 
proprii 
 
extra-
bugetare 
 
 
 
sponsorizari 

 
 
 
permanent 

 
 
 
35 cadre didactice 
participante 
 
 
 
5 calculatoare noi 

 
 
actualizare 
prin revizuire 

 
O4 Diversificare a 
programelor de 
formare continuă a 
cadrelor didactice. 

a)consolidarea 
parteneriatului cu 
învățământul superior atât 
în formarea inițială cât și 
în formarea continuă. 

 
Dezvoltarea 
relaţiilor 
comunitare 

Directori 
Cadrele 
didactice 
Comitetele de 
părinți 

 
 
 
 
sponsorizări 

 
 
 
 
Permanent 

 
Prezentarea ofertei 
educaţionale a 
instituţiilor de 
învăţământ superior 
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b) înfiinţarea în şcoală a 
unui centru de informare 
şi documentare – religie. 
c) Organizarea 
Simpozionului regional 
"Culorile unui mediu 
curat...în patru 
anotimpuri". 
d) Realizarea noilor 
numere ale revistei "PAŞI 
SPRE LUMINĂ" 

Arhiepiscopia 
Iașilor 
 
 
 
 
 
Comisia reviste 
şcolare 

 
 

 
 
 
 
Mai 2017 
 
 
semestrial 
 

Iaşi, Bucureşti etc. 
 1parteneriat/an 
 
15-20 lucrări 
publicate în volumul 
cu ISSN 
 
Editarea a cel puţin 
50 numere 
Obţinerea a cel puţin 
un premiu la 
concursul judeţean de 
reviste şcolare 

 
 
Ţinta.4.Dezvoltarea instituţională prin utilizarea oportunităţilor oferite de resursele TIC 
 

Obiective  Acțiuni/Activităţi pentru 
atingerea obiectivului 

 
Domeniu de 
intervenție 

Resurse Termen Indicatori de 
performanţă 

Observaţii 
Revizuire umane financiare 

 
O1Identificarea 
cursurilor de 
formare adecvate 
cadrelor didactice, 
disponibile la nivel 
local sau regional 

a)colaborarea şcolii cu 
CCD şi alte instituţii 
abilitate, în vederea 
parcurgerii de către cadre 
a cursurilor legate de ţinta 
propusă; 
b) înscrierea cadrelor 
didactice la cursuri de 
formare/perfecţionare în 
domeniul TIC. 

 
 
 
 
Dezvoltare 
curriculară 

Cadrele 
didactice, 
personal 
nedidactic și 
auxiliar 
Comisia pentru 
formare 
continuă şi 
perfecţionare 
 

 
 
 
 
proprii 

 
 
 
 
 
permanent 

 
 
Absolvirea de către 
cel puţin 50 % dintre 
cadrele didactice a 
unui program de 
formare/perfecţionare 
în domeniul TIC 

 
 
 
actualizare 
prin revizuire 
 

O2 Utilizarea în 
activitatea 
curriculară şi 
extracurriculară a 
resurselor şi 

a) utilizarea claculatorului 
pentru tehnoredactarea 
computerizată a 
documentelor şcolare; 
b)utilizarea calculatorului 

 
 
Dezvoltarea 
resurselor 
umane 

Directori 
 
 
 
 

 
 
 
 
proprii 

 
 
 
 
 

Realizarea a cel puţin 
75% din curriculum 
aplicat la clasă, 
concretizat în unităţi 
de învăţare concepute 
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instrumentelor TIC ca mijloc de predare în 
cadrul lecţiilor de 
comunicare de noi 
cunoştinţe; 
 c)utilizarea programului 
AeL. 

Cadrele 
didactice 
 
 

permanent de către profesori, la 
nivelul ariilor 
curriculare. 
 

 
 
O3 Dezvltarea 
dotării şcolii în 
domeniul TIC.  

a)acţiuni concrete de 
identificarea necesarului 
de calculatoare şi alte 
instrumente tehnologice 
necesare modernizării 
dotărilor şcolii. 

Dezvoltarea 
resurselor 
materiale și 
financiare 

 
Cadre didactice 
Resurse 
educaţionale şi 
echipamente 
tehnice 

 
 
 
sponsorizări 

 
 
 
semestrul 
al II-lea 

Elaborarea planului 
strategic de obţinerea 
de resurse financiare 
Identificarea 
furnizorilor 

 

 
 
O4 Promovarea 
şcolii în comunitate 
şi în afara acesteia 
prin intermediul 
mijloacelor TIC 

a)crearea şi păstrarea 
imaginii pozitive a şcolii 
în peisajul media 
judeţian/naţional; 
b)valorizarea 
experienţelor pozitive şi a 
exemplelor de bună 
practică pedagogică şi 
managerială. 

 
Dezvoltarea 
relaţiilor 
comunitare 

Cadre didactice 
Directori 
membri CA 
Președintele și 
membrii 
Asociației 
părinților 
Arhiepiscopia 
Iașilor 

 
 
 
sponsorizări 

 
 
 
permanent 

Realizarea sitului 
şcolii. 
 
Actualizarea 
permanentă a 
informaţiilor pe situl 
şcolii 
 

 

 
Ţinta.5. Dezvoltarea şi modernizarea continuă a spaţiilor şcolare pentru asigurarea unui climat instructiv educativ eficient 

Obiective Acțiuni/Activităţi pentru 
atingerea obiectivului 

Domeniu de 
intervenție 

Resurse Termen Indicatori de 
performanţă 

Observaţii 
Revizuire  

umane financiare 
 
O1Aplicarea unui 
management 
participativ bazat 
pe comunicarea 
școală familie 

 
a)facilitarea  participării 
elevilor şi familiei la 
deciziile strategice ale 
Liceului Teologic Ortodox 
,,Sfinții Împărați 
Constantin și Elena”. 

 
 
 
 
 
 
Dezvoltare 
curriculară 

 
Consiliu 
Profesoral, 
Consiliu de 
Administraţie, 
Directori 
Arhiepiscopia 
Iașilor 

 
 
 
 
proprii 

 
 
permanent 
 

 
 
Număr de structuri 
organizate şi 
funcţionale 

 
 
 
 
actualizare 
prin revizuire 
 



LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „ SFINȚII  ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA” 
PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

49 
 

O2 Optimizarea 
bazei materiale 
adecvate cerinţelor 
de implementare a 
unui învăţământ 
modern şi cerinţelor 
de îmbunătăţire a 
calităţii 

a)Derularea proiectului 
ERASMUS + cu tema" 
Voluntariat și asistență 
socială în mediul 
ecumenic". 
b) Derularea proiectului 
POSDRU cu tema "Trepte 
spre un bacalaureat de 
succes" 

 
 
Dezvoltarea 
resurselor 
umane 

Directorii 
Comisia proiect 
 
 
 
 
Directorii 
Comisia proiect 
 

 
 
 
europene 
 
 
europene 

Conform 
calendarului 
proiectului 
 
 
 
Conform 
calendarului 
proiectului 

Rapoarte de proiect 
predate la termen 
12 elevi participant 
 
 
 
Rapoarte de proiect 
predate la termen 
30-40 elevi 
participanţi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
O3 Menținera școlii 
la standardele de 
funcționare 
civilizate, europene 

a)identificarea surselor de 
finanțare pentru 
finalizarea dotării cu 
mobilier nou, modern și 
ergonomic; 
b)gestionarea și utilizarea 
eficientă a bazei 
didactico-materiale 
existente; 
c)ameliorarea 
infrastructurii 
școlii.Consolidări și 
investiții; 
d) achiziția de cărți 
școlare și auxiliare 
didactice pentru biblioteca 
școlară.Atragerea de 
donații de carte; 
e) elaborarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli în 
corelaţie cu obiectivele 
strategice ale Liceului 
Teologic Ortodox ,,Sfinții 
Împărați Constantin și 
Elena”. 

 
 
 
 
 
Dezvoltarea 
resurselor 
materiale și 
financiare 

 
 
 
 
 
Directori 
Administrator 
Contabil 
Bibliotecar 
 
Comisia de 
inventariere 

 
 
 
 
fonduri 
consiliul 
local 
 
 
extra-
bugetare 
 
 
 
sponsorizari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
permanent 

 
 
 
 
 
Buget de venituri şi 
cheltuieli 
Plan de achiziţii  
Lista de inventar 
 
Creşterea cu 3% a 
patrimoniului 
Bibliotecii 
 
Informatizarea 
bibliotecii 

 
 
 
 
 
 
actualizare 
prin revizuire 
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O4 Dezvoltarea 
parteneriatelor 
educaţionale între 
Liceul Teologic 
Ortodox " Sfinţii 
Împăraţi Constantin 
şi Elena" şi O.N.G-
uri, instituţii 
publice, instituţii de 
cultură în vederea 
realizării unei 
educaţii complexe, 
axată pe valori şi 
tradiţii. 

 
Consolidarea 
parteneriatelor 
educaţionale între Liceul 
Teologic Ortodox " Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi 
Elena" şi O.N.G-uri, 
instituţii publice, instituţii 
de cultură în vederea 
realizării unei educaţii 
complexe, axată pe valori 
şi tradiţii culturale. 

 
 
 
 
Dezvoltarea 
relaţiilor 
comunitare 

 
O.N.G-uri 
Palatul copiilor 
Muzeul de 
istorie 
Teatrul 
tineretului 
Biblioteca 
Arhiepiscopia 
Iașilor 
 
Protopopiatele 
Piatra Neamț 
și Roznov 
 

 
 
 
extra-
bugetare 
 
sponsorizari 
formularul 
203 și 
donarea pro-
centului de 
2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
permanent 

 
Atragerea unui 
număr mare de 
parteneri viabili în 
activităţile 
organizate de 
şcoală( cu 5% mai 
mare faţă de anul 
trecut). 
Creşterea numărului 
de elevi vizitatori ai 
muzeelor, 
participant la 
spectacole şi alte 
proiecte culturale, 
10% mai mare faţă 
de anul trecut. 

 



 

51 
 

 

6. REALIZAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE 
Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar 2016-

2017, pe informaţiile obţinute din rapoartele responsabililor de comisii,  informaţii provenite de la 
cadre didactice şi din literatura de specialitate în management educaţional. El este avizat de 
Consilul de administraţie şi este documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte 
documente manageriale ale şcolii.  
Implementarea PDI va fi realizată de către întregul personal al şcolii. 

Se va urmări sistematic: 
• corespondenţa între ceea ce s-a făcut şi ceea ce s-a planificat; 
• realizarea de acţiuni corective în cazul nerespectării termenelor sau neîndeplinitii 

unor indicatori de calitate; 
 Procesul de evaluare va fi asigurat de echipa managerială şi echipa de realizare (actualizare) prin: 

• Întâlniri şi şedinte de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 
• Includerea de acţiuni specifice în planul de activitate al Consiliului de administraţie, 

al Consiliului profesoral, al tutoror comisiilor; 
• Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral, Consiliului de 

administraţie; 
• Revizuire periodică şi corecţii. 

    7. PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

Tipul activităţii Responsabili Frecvenţa 
monitorizării 

Datele 
întâlnirilor 
de analizaă 

Înregistrarea 
rezultatelor 

Realizarea procedurilor de 
monitorizarea tintelor. 
 
Discuţii cu cadrele didactice şi 
elevii asupra schimbărilor care au 
avut loc în procesul de predare – 
învăţare – evaluare. 
 
 
Monitorizarea periodică a 
implementarii acţiunilor 
individuale. 
 
Comunicarea acţiunilor corective 
prin raportare la  rezultatelor 
obtinute. 
 
Interpretarea datelor privind 
nivelul de atingere a ţintelor. 
 
Stabilirea impactului asupra 
comunităţii. 
 
Evaluarea rezultatelor. 

Echipa de 
proiect 
 
Echipa de 
proiect 
 
 
 
 
Echipa de 
proiect 
 
 
Comisia de 
asigurare a 
calitatii 
 
Echipa de 
proiect 
 
Comisia de 
asigurare a 
calitatii, 
echipa de 
proiect 

Semestrial 
 
 
Lunar 
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
Anual 
 
 
 
Anual 
 
 
Anual  

Decembrie, 
martie 
 
Decembrie, 
aprilie 
 
 
 
 
Iunie 
 
 
 
Septembrie 
 
 
 
Iunie 
 
 
Iunie  

Procese verbale 
ale Consiliului 

de 
administraţie, 
ale Consiliului 

profesoral 
 

Documente 
privind strategia 
de managment, 

marketing 
 

Rapoarte 
cuprinzând date 

statistice 
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8. REVIZUIRE 
 

Anual, acest document va suferi modificări generate de schimbările datelor de intrare. El va 

fi un document de lucru operaţional şi pe măsură ce ţintele strategice se vor materializa prin 

realizarea  obiectivelor propuse, vor fi stabilite noi modalităţi de implementare şi perfecţionare a  

strategiei, pentru consolidarea şi dezvoltarea în continuare a sistemului managerial administrativ. 
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