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PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016 

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi 

 

 I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

OBIECTIVUL 
MĂSURI / 

ACŢIUNI 
RESPONSABILI 

TERMEN DE 

REALIZARE 
PARTENERI 

SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI DE 

REALIZARE 

1.Creşterea calităţii 

educaţiei 

 

Asigurarea aplicării 

Curriculumului 

naţional, în 

conformitate cu 

planurile cadru şi cu 

programele şcolare 

în 

vigoare 

Director 

Director adjunct 

Responsabil al 

Comisiei de 

Curriculum (prof. 

Miron Iolanda) 

Responsabili 

comisii metodice 

Permanent   Parcurgerea 

integrală a 

materiei la toate 

disciplinele 

de studiu, conform 

planificărilor 

calendaristice 

Adaptarea / 

diversificarea ofertei 

Director 

Director adjunct 

Decembrie 

2015 

Comunitatea 

locală, 

 Calitatea 

programelor 
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curriculare la decizia 

şcolii, în 

concordanţă 

cu interesele şi 

nevoile 

de educaţie ale 

elevilor, cu resursele 

de care dispune 

liceul şi cu 

tendinţele actuale 

din societate 

Responsabil al 

Comisiei de 

Curriculum (prof. 

Miron Iolanda) 

Responsabili 

comisii metodice 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

şcolare 

pentru C.D.Ş. 

(diversitate, 

atractivitate) 

Aplicarea unor 

chestionare 

de impact pentru 

elevi și 

părinți 

Fundamentarea 

realistă 

a planului de 

şcolarizare pe baza 

unei diagnoze 

pertinente a nevoilor 

comunităţii, în 

Director 

C.A. 

Responsabil al 

Comisiei de 

dezvoltare 

instituţională 

(prof.dr. Iorga Ana 

Ianuarie 2016 I.S.J. Iaşi,  

A.J.O.F.M., 

Mediul privat, 

C.L.D.P.I.T., 

Camera de 

comerț , 

CJRAE 

 Numărul de clase 

realizate raportat la 

numărul de clase 

propuse 

Chestionare 
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vederea 

integrării şcolare şi 

profesionale a 

elevilor/tinerilor 

Irina) 

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

Eficientizarea 

procesului 

instructiv-educativ, 

urmare a 

evaluărilor realizate 

prin inspecţii la 

clasă 

Director 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice 

 

Permanent I.S.J. Iaşi, 

A.R.A.C.I.P. 

 Diminuarea cu 5% 

a elevilor care 

înregistrează 

eşec şcolar; 

Creşterea 

procentului de 

promovabilitate la 

examenele 

naţionale cu 3% 

2.Monitorizarea 

procesului de 

predare-învăţare-

evaluare din 

perspectiva 

Efectuarea de 

inspecţii 

la clasă care să 

urmărească modul în 

care cadrele 

Director 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice 

 

Conform 

graficului de 

asistenţe şi 

interasistenţe 

I.S.J. Iaşi, 

A.R.A.C.I.P. 

 Creşterea gradului 

de implicare a 

elevilor în 

activităţile de 

învăţare 
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dezvoltării  

competenţelor cheie 

şi a centrării 

activităţilor pe elevi 

şi nevoile lor 

educaţionale 

didactice îşi concep 

demersurile 

didactice din 

perspectiva 

învăţământului 

centrat 

pe elev şi a formării 

competenţelor cheie 

Stabilirea nivelului 

de dezvoltare a 

cunoştinţelor, 

deprinderilor şi 

aptitudinilor prin 

teste adecvate 

3. Aplicarea 

sistemului de 

evaluare naţională 

periodică a elevilor, 

în scopul 

îmbunătăţirii 

rezultatelor şcolare  

 

Asigurarea 

permanentă 

a unei comunicări 

eficiente între 

profesori, elevi şi 

părinţi, urmărindu-

se motivarea elevilor 

pentru propria 

dezvoltare şi progres 

şcolar 

Director 

Director adjunct 

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

Consilier educativ 

Responabil al 

Comisiei 

diriginţilor (prof. 

dr. Iorga Ana 

Permanent O.N.G.-uri, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu, 

D.G.A.S.P.C. 

 

 Existenţa 

contractelor de 

parteneriat şcoală– 

familie 

Numărul de 

parteneriate de 

colaborare 

Numărul 

ședințelor cu 

părinții/ lectorate 
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Irina) ale părinţilor 

Tematica 

activităţilor de 

consiliere 

Număr elevi/ 

părinţi 

consiliaţi 

 Organizarea unor 

simulări în scopul 

aplicării evaluărilor 

periodice ale elevilor 

la 

clasa a VI-a 

Director 

Director adjunct 

Membrii comisiei 

de simulare 

Martie 2016  Surse proprii Prezenţa elevilor la 

simulare 

Rezultate obţinute 

 Organizarea şi 

desfăşurarea în 

condiţii optime a 

evaluărilor periodice 

ale elevilor la clasa a 

Director 

Director adjunct 

Responsabil cu 

organizarea 

simulării la 

Conform 

Graficului 

M.E.C.Ș. 

I.S.J. Iaşi Fonduri 

M.E.C.Ș. 

Rezultatele 

obţinute de elevi; 

Rezultatele 

obţinute la 

evaluare, 
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VI-a evaluare  comparativ cu 

simularea 

4. Gestionarea în 

condiţii optime a 

examenelor 

naţionale (clasele a 

VIII-a şi a  XII-a) 

Cunoaşterea şi 

aplicarea 

prevederilor 

metodologiilor şi 

calendarelor de 

desfăşurare a 

examenelor 

naţionale 

Director 

Director adjunct 

Responsabil al 

Comisiei 

diriginţilor (prof. 

dr. Iorga Ana 

Irina) 

 

Conform 

graficului 

M. E. C.Ș 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

 Utilizarea tuturor 

modalităților 

de informare a 

elevilor şi 

părinţilor: broşuri, 

şedinţe cu părinţii, 

activităţi de 

consiliere 

colectivă 

 Organizarea 

simulărilor pentru 

examenele naţionale 

Director 

Director adjunct 

Responsabili cu 

organizarea 

simulărilor  

Conform 

graficelor 

M.E.C.Ș. 

I.S.J. Iaşi 

Surse proprii Rezultatele 

obţinute de către 

elevi la aceste 

simulări 

Progresul 

înregistrat de elevi 

Număr planuri 
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remediale 

 Desfășurarea 

examenelor 

naționale conform 

metodologiilor 

M.E.C.Ș., 

în cele mai bune 

condiții 

Director 

Director adjunct 

Responsabili cu 

organizarea 

examenelor  

Membri ai 

comisiilor de 

examen 

Conform 

graficului 

M.E.C.Ș. 

M.E.C.Ș. 

I.S.J. Iaşi, 

I.P.J. Iaşi, 

Jandarmeria, 

E-ON, 

Serviciul de 

Ambulanță 

Fonduri 

M.E.C.Ș. 

Creşterea 

procentului de 

promovabilitate la 

examenele 

naţionale, cu 

minimum 3% 

Număr elevi 

înscrişi/ număr 

elevi promovaţi 

 Monitorizarea şi 

consilierea elevilor 

cu rezultate slabe la 

simulările 

examenelor 

naţionale 

Director 

Responsabili 

comisii metodice 

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

Profesori diriginţi 

Permanent Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

 

 Implementarea 

unor măsuri 

eficiente pentru 

creșterea 

procentului de 

promovabilitate la 

examenele 

naționale 
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5.Îmbunătăţirea 

calităţii 

managementului 

educațional 

 

Crearea şi 

menţinerea 

unui ethos şcolar 

adecvat asigurării 

calităţii în educaţie 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ  

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

Preşedinte al 

Consiliului 

Elevilor din liceu 

Permanent Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

Consiliul 

local, 

Primăria Iaşi 

sindicatele 

reprezentative 

 Diminuarea/ 

eliminarea 

stărilor tensionate 

din liceu, a 

sesizărilor din 

partea părinţilor 

Rezolvarea 

situaţiilor 

conflictuale 

Respectarea 

termenelor în 

redactarea 

răspunsurilor 

 Participarea la 

activităţile 

metodice ale 

directorilor 

Director Periodic, 

conform 

graficului 

I.S.J. Iaşi 

C.C.D. Iaşi, 

universităţi, 

autorităţi 

locale 

 Materiale realizate 

Aplicarea de 

chestionare de 

satisfacţie 
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 Formarea continuă a 

directorului prin 

participarea la 

proiecte Erasmus +, 

schimburi de 

experienţă la nivel 

de manageri 

Director 

Director adjunct 

Responsabil 

proiecte europene 

(prof. Prodan 

Diana) 

 

Conform 

graficelor de 

derulare a 

proiectelor 

A.N.P.C.D.E.F.P Comisia 

Europeană 

Diplome de 

participare 

6.Adaptarea ofertei 

educaționale la 

specificului liceului 

și la nevoile 

educaționale ale 

elevilor / comunității 

locale, prin 

promovarea CDȘ 

Funcţionarea optimă 

a liceului în 

contextul 

comunităţii locale 

Director 

Director adjunct 

Responsabil 

CEAC (prof. 

Pintilie Angela) 

C.A. 

Contabil – şef 

 

Permanent Consiliul 

local, 

Primăria Iaşi, 

reprezentanţii 

comunităţii 

locale 

Consiliul 

local 

Încadrarea în 

costurile per 

elev 

Calitatea 

procesului 

instructiv – 

educativ 

Calitatea ethos-

ului şcolar 

7.Dezvoltarea 

capacităţii Liceului 

Dezvoltarea culturii 

calităţii la nivelul 

Director 

Director adjunct 

Permanent A.R.A.C.I.P., 

I.S.J. Iaşi 

 Funcţionarea 

C.E.A.C. în 
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Teoretic “Dimitrie 

Cantemir” Iaşi 

privind asigurarea 

şi evaluarea calităţii 

serviciilor 

educaţionale oferite 

prin Comisia de 

Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii 

liceului C.E.A.C. 

Responsabili 

comisii metodice 

C.C.D. Iaşi, 

Consiliul local, 

Primăria Iaşi 

conformitate cu 

prevederile 

legislative în 

vigoare; 

Existenţa R.A.E.I. 

Încărcarea bazei de 

date a liceului în 

aplicaţia on-line 

 Formarea membrilor 

C.E.A.C. din liceu 

Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

(prof. Grigore 

Simona) 

Conform 

graficului 

A.R.A.C.I.P., 

C.C.D. Iaşi, alţi 

furnizori de 

formare 

Fonduri 

M.E.C.Ș. 

Numărul de 

responsabili 

C.E.A.C. formaţi 

în scopul 

utilizării 

platformei on-line 

R.A.E.I. 

 Monitorizarea 

acţiunilor care 

Director 

Director adjunct  

Permanent A.R.A.C.I.P., 

I.S.J. Iaşi 

 Existenţa planului 

de măsuri privind 
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vizează evaluarea şi 

ameliorarea 

serviciilor 

educaţionale la 

nivelul 

liceului 

Responsabil 

CEAC (prof. 

Pintilie Angela) 

Responsabili 

comisii metodice 

Consiliul 

Local, Primăria 

Iaşi 

îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor 

educaţionale, 

elaborat în 

concordanţă cu 

necesităţile 

identificate prin 

rapoarte de 

evaluare internă 

8.Asigurarea 

calităţii serviciilor 

de asistenţă 

psihopedagogică 

Acţiuni de informare 

a 

cadrelor didactice cu 

privire la 

reglementările 

legislative în vigoare 

Director 

Director adjunct 

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

 

Permanent Univ. “Al. I. 

Cuza”;  

O.N.G.-uri 

 Participarea a cel 

puţin 90% din 

cadrele didactice la 

acţiunile de 

informare în 

cadrul consiliilor 

profesorale/comisii 

metodice/cercuri 

pedagogice 
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 Asigurarea 

serviciilor 

de asistenţă 

psihopedagogică 

Director 

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

 

Permanent Universităţi, 

C.J.R.A.E., 

O.N.G.-uri, 

D.G.A.S.P.C. 

 Numărul de 

proiecte/ OSP 

realizate 

Rezultatele 

elevilor la 

evaluarea 

națională, la 

probele de 

aptitudini 

Număr de elevi 

consiliaţi 

Numărul elevilor 

înscrişi la 

examenele 

naţionale 

9.Crearea unei 

culturi digitale în 

procesul de predare 

Crearea de resurse 

educaţionale prin  

Proiectul european 

Responsabil 

proiecte europene 

Coordonator 

Permanent Parteneri proiect Comisia 

Europeană 

Număr elevi 

beneficiari  
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– învățare – 

evaluare, a 

leadership-ului și 

managementului 

școlii prin 

implementarea de 

sisteme informatice 

de suport 

Erasmus + 

Implementarea 

mediilor de învățare 

virtuale  la nivelul 

comisiilor metodice 

proiect Erasmus + 

(prof. Diana 

Prodan) 

Număr accesări 

platformă  

 Formarea 

directorilor în cadrul 

Proiectului Erasmus 

+ Implementarea 

mediilor de învățare 

virtuale  în vederea 

utilizării sistemelor 

informatice în 

activitatea 

managerială 

Director 

Director adjunct 

Periodic Parteneri proiect Comisia 

Europeană 

Număr ore de 

formare 
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10.Crearea de rețele 

și platforme care să 

faciliteze schimbul 

de cunoștințe, 

informații, bune 

practici și inovarea 

în educație 

Crearea portofoliului 

electronic al cadrului 

didactic 

Responsabili 

comisii metodice 

Pe parcursul 

anului școlar 

I.S.J. Iași 

C.C.D. Iași 

Universități 

 Existenţa 

portofoliului 

electronic 

 Valorificarea 

resurselor 

educaționale create 

pe platforma 

MOODLE în cadrul 

Proiectului Erasmus 

+ Implementarea 

mediilor de învățare 

virtuale   

Echipa de proiect 

Responsabili 

comisii metodice  

Permanent Parteneri de 

proiect 

Comisia 

Europeană 

Număr elevi 

beneficiari  

Număr accesări 

platformă 
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II. Asigurarea accesului tuturor elevilor la serviciile educaţionale 

OBIECTIVE MĂSURI / ACŢIUNI RESPONSABILI 
TERMEN DE 

REALIZARE 
PARTENERI 

 

SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI 

DE 

REALIZARE 

1.Asigurarea 

accesului tuturor 

copiilor la educaţie; 

eliminarea oricăror 

forme de discriminare 

şi segregare 

 

Monitorizarea 

respectării legislaţiei 

în 

vigoare cu privire la 

procesul de 

discriminare/ 

desegregare 

Director 

Consilier şcolar 

Responsabil al 

Comisiei de 

combatere şi 

prevenire a 

violenţei (prof. 

Cucuteanu Ioan) 

Rsponsabil al 

Comisiei 

dedisciplină/ etică 

(prof. Toboşeriu 

Permanent O.N.G.-uri, 

D.G.A.S.P.C. 

Prefectura 

 Inexistenţa 

cazurilor de 

discriminare, 

segregare 
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Elena)  

Monitorizarea 

frecvenţei elevilor în 

vederea diminuării 

absenteismului şi 

abandonului şcolar 

Director 

Consilier şcolar 

Responsabil al 

Comisiei de notare 

şi frecvenţă (prof. 

Costea Dan) 

 

Permanent Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu, 

C.J.R.A.E., 

O.N.G.-uri de 

profil 

Serviciul 

ADSERVIO 

Asociaţia 

Părinţilor 

Baza de date 

privind 

frecvenţa 

elevilor pe 

cicluri 

de învăţământ 

Diminuarea 

numărului de 

absenţe  

Asigurarea încadrării 

cu personal didactic 

calificat şi specializat 

în specificul 

curriculum-ului 

minorităţilor naţionale 

Director 

C.A. 

Conform 

graficului de 

mobilitate a 

personalului 

didactic 

I.S.J. Iaşi  Creșterea 

numărului de 

cadre didactice 

implicate 

2.Monitorizarea 

implementării 

Crearea unor 

oportunităţi de 

Responsabil 

Comisia pentru 

Conform 

ofertei de 

I.S.J. Iași 

C.C.D. Iași  

Fonduri 

M.E.C.Ș. 

Număr activități 

de formare la 
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programelor școlare 

la toate nivelurile și 

disciplinele de 

învățământ 

formare pe 

problematica didacticii 

disciplinelor 

Curriculum formare și 

planurilor de 

activități ale 

comisiilor 

metodice 

nivelul 

comisiilor 

metodice 

Număr cadre 

didactice 

formate/număr 

total cadre 

didactice 

3.Inițierea și 

implementarea de 

programe 

educaționale în 

vederea reducerii 

absenteismului cu 

minin 2% 

Constituirea 

comisiei de 

diminuare şi 

combatere a 

abandonului şcolar  
 

Director 

Consilier 

psihopedagogic 

(prof. Ioan 

Cucuteanu) 

 C.J.R.A.E.  Existenţa 

deciziei  

Procese 

verbale 

comisie  
 

 Activități educative 

care au ca scop 

reducerea 

Consilier educativ 

(prof. Iolanda 

Miron) 

Conform 

Calendarul 

Activităților 

Fundația 

HOLT 

 Număr activități 

de reducere a 

absenteismului/ 
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absenteismului  Consilier 

psihopedagogic 

(prof. Ioan 

Cucuteanu) 

Educative nr. total de 

activități 

educative 

4.Promovarea şi 

eficientizarea 

serviciilor 

educaţionale pentru 

copii cu cerinţe 

educaţionale speciale 

în contextul educației 

incluzive 

 

Diseminarea unor 

informaţii privind 

strategiile de 

diferenţiere şi 

individualizare a 

învăţării la elevul cu 

CES integrat - ateliere 

de lucru 

Director  

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

 

 

Permanent C.J.R.A.E. 

O.N.G.-uri 

 Implicarea unui 

număr de cadre 

didactice pentru 

dezvoltarea 

practicilor de 

lucru incluzive 

cu 5% mai mult 

faţă de anul 

şcolar trecut 
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 III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 

OBIECTIVE 
MĂSURI ŞI 

ACŢIUNI 
RESPONSABILI 

TERMEN DE 

REALIZARE 
PARTENERI 

SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI 

DE 

REALIZARE 

1.Încurajarea şi 

susţinerea excelenţei 

în educaţie, a 

performanţelor 

elevilor cu aptitudini 

înalte prin 

organizarea 

olimpiadelor, 

concursurior şi 

valorizarea 

rezultatelor deosebite 

obţinute  

Identificarea, 

încurajarea şi 

pregătirea elevilor cu 

aptitudini înalte în 

vederea participării la 

concursurile şi 

olimpiadele şcolare 

Director 

Responsabil al 

Comisiei pentru 

organizarea 

olimpiadelor 

şcolare şi al 

Comisiei de 

selectare şi 

promovare a 

elevilor talentaţi 

(prof. Uriciuc 

Anca) 

Permanent C.E.X., 

C.J.R.A.E., 

alte unități de 

învățământ 

 Calificarea unui 

număr mai mare 

de elevi la etape 

judeţene şi 

naţionale 

 Organizarea eficientă Director Conform Asociații  Desfăşurarea 
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şi 

coordonarea 

olimpiadelor locale şi 

concursurilor de 

specialitate şi 

interdisciplinare, 

precum şi a celor 

educative  la 

nivel judeţean şi 

naţional 

Responsabil al 

Comisiei pentru 

organizarea 

olimpiadelor 

şcolare şi al 

Comisiei de 

selectare şi 

promovare a 

elevilor talentaţi 

(prof. Uriciuc 

Anca) 

calendarului 

M. E. C.Ș. 

profesionale, 

instituții 

culturale, 

universități 

activităţilor în 

condiţii optime 

 Stimularea participării 

elevilor la concursurile 

şi olimpiadele şcolare, 

prin popularizarea în 

mass - media şi pe 

site-ul 

liceului a rezultatelor 

Director 

Responsabil al 

Comisiei pentru 

organizarea 

olimpiadelor 

şcolare şi al 

Comisiei de 

Permanent Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu,  

autorităţile 

locale, 

O.N.G.- 

uri, alte 

 Creşterea 

numărului de 

elevi 

participanţi la 

olimpiadele şi 

concursurile 

şcolare 
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obţinute, organizarea 

de festivităţi de 

premiere 

selectare şi 

promovare a 

elevilor talentaţi 

(prof. Uriciuc 

Anca) 

asociații 

 Organizarea pentru 

elevi a unor sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, 

simpozioane 

Director 

Responsabil al 

Comisiei pentru 

dezvoltate 

instituţională (prof. 

dr. Iorga Ana Irina) 

Mai 2015 Universităţile 

din Iaşi, 

mass-media 

Fonduri 

proprii 

Sponsorizări 

Creşterea 

numărului de 

participanţi; 

calitatea 

lucrărilor 

elevilor 

 Stimularea şi 

motivarea cadrelor 

didactice pentru 

pregătirea elevilor, în 

vederea participării la 

olimpiadele şi 

concursurile şcolare 

Director 

C.A. 

Responsabili ai 

comisiilor 

metodice 

Permanent Sponsori, 

fonduri de la 

autorităţile 

locale, 

asociaţii 

profesionale 

etc. 

 Creşterea 

numărului de 

cadre didactice 

care au elevi cu 

Rezultate 

deosebite 
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2.Eficientizarea 

activităților de 

consiliere în liceu 

Organizarea şi 

reactualizarea 

periodică a bazei de 

date privind copiii care 

necesită servicii de 

asistenţă 

psihopedagogică 

Consilier școlar 

(prof. Ioan 

Cucuteanu) 

Responsabil al 

Comisiei 

diriginților (prof. 

dr. Ana –Irina 

Iorga) 

Periodic CJRAE  Bazele de 

date 

organizate la 

nivelul 

unităţii 

şcolare  
 

 

 IV. Dezvoltarea autonomiei unităţii de învăţământ prin implementarea unor strategii 

manageriale eficiente 

OBIECTIVE 
MĂSURI ŞI 

ACŢIUNI 
RESPONSABILI 

TERMEN DE 

REALIZARE 
PARTENERI 

SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI 

DE 

REALIZARE 

1.Dezvoltarea 

parteneriatelor active 

cu autorităţile şi 

Implementarea de 

proiecte 

interinstituţionale la 

Director 

Director adjunct 

Contabil – şef 

Permanent Consiliul 

local, 

Primăria Iaşi, 

Consiliul 

local 

Armonizarea 

relaţiei şcoală – 

comunitate 
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comunitatea locală 

 

nivel local, care să 

permită creşterea 

rolului şcolii în viaţa 

comunităţii 

Consilier educativ  reprezentanţii 

comunităţii 

locale, 

parteneri 

media, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

Numărul mare 

de proiecte 

derulate 

Parcurgerea corectă şi 

eficientă a etapelor 

mobilităţii 

personalului 

didactic, conform 

metodologiei în 

vigoare 

şi aplicarea corectă a 

acesteia 

Director 

C.A. 

Secretar - şef 

Permanent I.S.J. Iaşi 

Consiliul 

local 

Primăria Iaşi 

 Încadrarea 

unităţii cu 

personal 

calificat, 

conform 

legislaţiei în 

vigoare 

2.Conştientizarea Eficientizarea Director Permanent Consiliul  Comunicare 
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reprezentanţilor 

autorităţilor locale şi 

ai altor instituţii din 

comunitatea locală 

asupra rolurilor 

sporite în relaţie cu 

dezvoltarea şcolii, cu 

educaţia, în general  

 

dialogului şi 

colaborării cu 

reprezentanţii 

comunităţii locale 

C.A. 

Contabil - şef 

local, 

Primăria Iaşi, 

reprezentanţii 

comunităţii 

locale, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

optimă liceu – 

comunitate 

locală 

Participarea la 

activităţi de formare, 

work – shop-uri, mese 

rotunde, dezbateri cu 

reprezentanţii 

autorităţilor publice 

locale pe problematica 

descentralizării, a 

rolurilor şi 

competenţelor care 

Director 

C.A. 

Contabil – şef 

 

Periodic Consiliul 

local, 

Primăria Iaşi, 

reprezentanţii 

comunităţii 

locale, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu, mass-

media 

 Număr activităţi  
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revin în acest context 

3.Aplicarea legislaţiei 

cu privire la 

implementarea 

descentralizării 

Organizarea şi 

funcţionarea 

organismelor de 

conducere la nivelul 

liceului, în 

conformitate cu 

legislaţia în vigoare 

Director Permanent Consiliul 

local, 

Primăria Iaşi, 

reprezentanţii 

comunităţii 

locale, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

 Funcţionarea 

eficientă a 

organismelor de 

conducere în 

liceu 

Creşterea 

gradului de 

autonomie a 

unităţii de 

învăţământ şi a 

gradului de 

responsabilizare 

a conducerii 

Rezolvarea în termen 

a sesizărilor şi 

gestionarea corectă a 

situaţiilor 

Director 

C.A. 

Contabil – şef 

Responsabil al 

Permanent Consiliul 

local, 

reprezentanţii 

comunităţii 

 Diminuarea 

numărului 

sesizărilor 
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problematice apărute 

în liceu 

Comisiei de etică/ 

disciplină (prof. 

Toboşeriu Elena) 

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

locale, I.S.J. 

Iaşi, 

reprezentanţi 

ai Asociaţiei 

Părinţilor din 

liceu, Poliţia, 

D.G.A.S.P.C 

 

 V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din unitatea de învăţământ 

OBIECTIVE 
MĂSURI ŞI 

ACŢIUNI 
RESPONSABILI 

TERMEN DE 

REALIZARE 
PARTENERI 

 

SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI 

DE 

REALIZARE 

1.Evaluarea şi 

consilierea cadrelor 

didactice prin 

inspecţii  

 

Consilierea cadrelor 

didactice pentru 

participarea la gradele 

didactice 

Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

(prof. Grigore 

Simona) 

Permanent I.S.J. Iaşi, 

C.C.D. Iaşi 

 Număr de cadre 

didactice 

prezentate la 

examenele 

pentru 
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Secretar – şef  obţinerea 

gradelor 

didactice 

Realizarea de inspecţii 

la clasă pentru 

monitorizarea/ 

evaluarea utilizării 

unor strategii 

didactice bazate pe 

metode moderne şi 

alternarea formelor de 

activitate, a gradului 

de adecvare al 

strategiei didactice la 

particularităţile 

claselor de elevi şi 

realizarea unor 

conexiuni inter- şi 

Director 

Director adjunct 

Responsabili ai 

comisiilor 

metodice 

Metodişti 

Mentori 

Conform 

graficului 

I.S.J. Iaşi, 

C.C.D. Iaşi 

 Numărul de 

inspecţii ce 

vizează 

evaluarea 

activităţii 

didactice 

din perspectiva 

eficienţei 

învăţării 

prin calificative 

şi note 
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transdisciplinare 

Popularizarea ofertei 

de cursuri de formare 

în 

ţară/străinătate în 

rândul cadrelor 

didactice 

Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

(prof. Grigore 

Simona) 

 

Permanent C.C.D. Iaşi, 

A.N.P.C.D.E.F. 

P., 

Univ. „Al. I. 

Cuza” Iaşi, 

Consiliul 

Britanic, 

Institutul 

Francez etc. 

Fonduri 

proprii 

Creşterea 

gradului 

de accesare a 

oportunităţilor 

de 

formare 

(cursuri, 

mobilităţi 

individuale ale 

cadrelor 

didactice) 

2.Dezvoltarea 

profesională a 

cadrelor didactice 

Organizarea unor 

cursuri de formare 

pentru cadre 

didactice  
 

Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

(prof. Simona 

Grigore) 

Periodic C.C.D. Iași 

Universități 

Parteneri 

europeni în 

cadrul 

proiectelor 

Fonduri 

M.E.C.Ș. 

Număr cadre 

didactice 

formate prin 

cursuri / nr. total 

cadre didactice 
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3.Creşterea calităţii 

procesului de 

formare continuă 

prin activităţile 

metodico – ştiinţifice 

desfăşurate la nivelul 

comisiilor metodice 

din liceu 

Popularizarea şi 

susţinerea 

activităţilor metodico-

ştiinţifice de 

anvergură: 

Simpozionul Naţional 

cu participare 

internaţională 

“Dimitrie Cantemir şi 

vocaţia europeană a 

gândirii româneşti” 

Director 

Coordonator prof. 

dr. Iorga Ana Irina 

29 octombrie 

2015 

I.S.J. Iaşi, 

Universităţi, 

C.C.D. Iaşi, 

parteneri media 

Fonduri 

proprii 

Sponsorizări 

Număr de 

participanţi 

Activităţi 

organizate 

 Pregătirea cadrelor 

didactice pentru 

implicarea în 

constituirea 

şi îmbogăţirea 

conţinutului 

Bibliotecii Şcolare 

Director 

Director adjunct 

Informaticieni 

 

Permanent C.C.D. Iași  Creșterea 

numărului de 

cadre didactice 

implicate în 

dezvoltarea unei 

baze de resurse 

digitale 
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Virtuale şi a 

Curriculumului digital 

 Accesarea burselor de 

formare continuă 

Erasmus + 

Director 

Responsabil cu 

proiecte europrene 

(rof. Prodan Diana) 

Conform 

calendarului 

european 

A.N.P.C.D.E.F. 

P., 

I.S.J. Iaşi, 

C.C.D. Iaşi, 

O.N.G.-uri, 

unități de 

învățământ, 

parteneri din 

U.E. 

Comisia 

Europeană 

Creşterea 

accesibilităţii, 

calităţii şi 

volumului 

mobilităţilor în 

Europa 

 Participarea la 

conferinţe/ sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, 

pe discipline, care să 

evidenţieze inovaţiile 

pedagogice şi 

experienţele didactice 

Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

(prof. Grigore 

Simona) 

Responsabili ai 

comisiilor 

Martie - 2016 Universităţi, 

C.C.D. Iaşi, 

instituții de 

cultură 

Fonduri 

proprii 

Număr de 

lucrări 

publicate 

Creşterea 

calităţii 

lucrărilor 

participanţilor la 
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pozitive metodice 

 

simpozioane, 

conferinţe şi 

sesiunii de 

comunicări 

ştiinţifice 

derulate 

la nivel judeţean 

şi naţional 

4.Consolidarea 

parteneriatului între 

Liceul Teoretic 

“Dimitrie Cantemir” 

Iaşi şi învăţământul 

superior în formarea 

inițială și continuă 

pentru cariera 

didactică 

Integrarea 

mentoratului în 

activitatea curentă a 

cadrelor didactice 

Director 

Mentori 

Permanent I.S.J. Iaşi, 

C.C.D. Iaşi 

 Numărul 

profesorilor 

mentori 

implicaţi 

în activităţi de 

mentorat de 

stagiatură 

 Continuarea Director Permanent Universităţi  Numărul de 
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parteneriatului cu 

instituţiile de 

învăţământ 

superior din Iaşi pe 

activităţi specifice 

Director adjunct 

Consilier educativ  

activităţi 

desfăşurate în 

parteneriat 

5.Colaborarea 

Liceului Teoretic 

“Dimitrie Cantemir” 

Iaşi cu I.S.J. Iaşi şi 

C.C.D. Iaşi pentru 

formarea continuă, în 

acord cu nevoile 

profesionale ale 

cadrelor didactice.  

 

Participarea la cursuri 

de formare, dezbateri, 

ateliere de lucru, 

schimb de bune 

practici etc. organizate 

de I.S.J. Iaşi şi C.C.D. 

Iaşi 

Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

(prof. Grigore 

Simona) 

Responsabili ai 

comisiilor 

metodice 

Permanent I.S.J. Iaşi, 

C.C.D. Iaşi 

 

 Implicarea 

efectivă a 

cadrelor 

didactice în 

activitate 

6.Susținerea 

cercetării științifice, 

didactico-pedagogice 

Realizarea unor studii, 

proiecte, lucrări 

științifice, articole de 

Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

Periodic C.C.D. Iași 

Universități 

 Număr lucrări 

realizate 
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și de specialitate, a 

colaborării cu mediul 

academic universitar 

către profesorii 

liceului în colaborare 

cu mediul academic 

universitar 

(prof. Grigore 

Simona) 

Coordonator 

programe și 

proiecte (prof. 

Iolanda Miron) 

Responsabili ai 

comisiilor 

metodice 

 

  

VI. Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 

OBIECTIVE 
MĂSURI ŞI 

ACŢIUNI 
RESPONSABILI 

TERMEN DE 

REALIZARE 
PARTENERI 

 

SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI 

DE 

REALIZARE 

1.Armonizarea 

intereselor legate de 

Participarea elevilor 

şi cadrelor didactice 

Director 

Consilier educativ  

Iunie 2016 I.S.J. Iaşi, 

Primăria Iaşi, 

 Creşterea 

numărului 



 

 

 - 34 - 

dezvoltarea personală 

a individului cu cele ale 

comunităţii imediate, 

locale şi regionale şi cu 

solicitările societăţii 

actuale  

 

la Festivalul 

Internaţional 

al Educaţiei 

Palatul 

Copiilor Iaşi 

elevilor 

participanţi cu 

5% faţă de anul 

şcolar precedent 

Susţinerea activităţii 

Consiliului Elevilor 

din liceu şi a 

Consiliului Judeţean 

al Elevilor Iaşi 

(proiecte tradiţionale, 

participarea la 

schimburi de 

experienţă şi 

conferinţe regionale, 

naţionale şi 

internaţionale), 

precum şi 

promovarea acestora 

Coordonator CŞE  Permanent I.S.J. Iaşi, 

C.J.E. Iaşi 

 Creşterea cu 

10% 

a numărului de 

elevi din 

consiliul şcolar 

care să se 

implice în 

proiectele 

C.J.E., faţă de 

anul şcolar 

precedent 

(evidența 

participării) 
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în comunitatea 

locală, naţională şi 

internaţională 

Derularea unor 

acţiuni în vederea 

conştientizării 

cauzelor şi a 

identificării 

mijloacelor de 

prevenire 

a fenomenelor de 

violenţă şi a 

consumului de 

substanţe cu efect 

psihoactiv 

Director adjunct 

Consilier şcolar şi 

responsabil al 

Comisiei pentru 

prevenirea şi 

combaterea 

violenţei (prof. 

Cucuteanu Ioan) 

Consilier educativ  

Permanent Poliţia, 

Consiliul local, 

Consiliul 

Elevilor, 

Jandarmeria, 

Agenția 

Antidrog, 

D.S.P. 

 Inexistenţa 

cazurilor de 

violenţă şcolară  

Reducerea  

notelor scăzute 

la 

purtare sub 7 cu 

10% în raport 

cu 

anul şcolar 

2015- 

2016 

2.Crearea unor 

oportunităţi pentru 

educaţia complexă, 

Orgnizarea eficientă 

a activităţilor 

educative, 

Director adjunct 

Consilier educativ  

Conform 

Calendarului 

activităţilor 

I.S.J. Iaşi, 

instituţii, 

ONG-uri, 

 Numarul 

activităţilor din 

Calendarul 
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permanentă, în spiritul 

competenţelor cheie, al 

dezvoltării civismului, 

voluntariatului, 

muticulturalismului,   

într-o societate 

complexă, dinamică  

extracurriculare şi 

extraşcolare  

 

 

educative al 

liceului 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu, Consiliul 

Elevilor din 

liceu 

educativ al 

liceului şi 

calitatea 

acestora 

 Inițierea și derularea 

proiectului Luptăm 

pentru destinul 

european al 

copilului din Crucea 

în cadrul Competiției 

Euroscola 

Coordonatori 

proiect Euroscola 

(prof. dr. Anca 

Dimitriu, prof.dr. 

Iorga Ana Irina) 

Conform 

graficului 

M.E.C.Ș. 

Asociația 

Calea vieții – 

Tineri pentru 

bătrâni, 

bătrâni pentru 

tineri 

Sponsorizări 

 

Câștigarea 

Competiției 

Euroscola 

 Proiectarea şi 

realizarea unui 

program diversificat 

de activităţi în cadrul 

Director adjunct 

Consilier educativ  

 Instituţii, 

ONG-uri, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

 Diversitatea și 

originalitatea 

activităţilor 
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săptămânii „Școala 

altfel: Să ştii mai 

multe, să fii mai 

bun” 

liceu, Consiliul 

elevilor din 

liceu 

 Derularea proiectelor 

europene ale liceului 

în cadrul 

programului 

Erasmus + 

Director 

Responsabil 

proiecte europene 

(prof. Prodan 

Diana) 

Coordonatori 

proiecte 

Conform 

calendarului 

proiectelor 

A.N.P.C.D.E.F. 

P. 

Şcoli din UE, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

Comisia 

Europeană 

Rapoarte de 

proiect de 

calitate, predate 

la termen 

 Derularea proiectelor 

de mediu ale liceului 

în cadrul 

Programelor Eco– 

Schools, LeAF, YRE 

ale CCDG 

Coordonatori 

proiect Eco – 

Şcoală (prof. 

Munteanu Daniela, 

prof. Grigore 

Simona) 

Conform 

calendarului 

programelor 

C.C.D.G., 

Instituţii, 

ONG-uri 

Fonduri 

proprii 

Sponsorizări 

Rapoarte de 

proiect de 

calitate, predate 

la termen 

Menţinerea 

statutului de 

eco– liceu în 
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urma reevaluării 

 Iniţierea şi derularea 

de proiecte 

educaţionale ale 

liceului incluse în 

CAEN, CAERI, 

CAEJ - 2016 

Director adjunct 

Consilier educativ  

Conform 

graficului 

M.E.C.Ș. şi 

I.S.J. Iaşi 

M.E.C.Ș, 

I.S.J. Iaşi, 

Instituţii, 

ONG-uri, 

unităţi de 

cultură, alte 

unităţi şcolare, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

Fonduri 

proprii 

Sponsorizări 

Număr proiecte 

şi calitatea 

acestora 

 Realizarea a două 

numere ale revistei 

şcolii In Animo 

Cantemyrii, a foii 

Cantemiriana şi a 

altor publicaţii ale 

elevilor  

Coordonatori 

revistă (prof. dr. 

Anca Dimitriu, 

prof. Munteanu 

Daniela) 

Prof. Fîntînaru 

Ioan 

Aprilie 2016 Consiliul 

Elevilor din 

liceu 

Fonduri 

proprii 

Publicaţiile şi 

calitatea 

acestora 

Obţinerea a cel 

puţin unui 

premiu la 

Concursul 
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Prof. Cucuteanu 

Ioan 

Judeţean al 

Revistelor 

Şcolare 

 Implementarea 

programelor 

Strategiei Naţionale 

de Acţiune 

Comunitară în 

liceu 

Coordonator 

SNAC (prof. 

Zamfir Cristina) 

Conform 

calendarului 

SNAC 

Unităţi şcolare 

cu învăţământ 

special, 

ONG-uri, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

 Rapoarte de 

proiect de 

calitate, predate 

la termen 

 Promovarea 

activităţilor din 

proiecte Etwinning 

Prof. Sandu 

Andrieş Amelia 

Conform 

calendarului 

proiectelor 

Unităţi şcolare 

din UE 

 Minim un 

proiect realizat 

pe site 

 Implicare în activităţi 

cu suport Junior 

achievement 

Prof.dr. Iorga Ana 

Irina 

Conform 

calendarului 

Junior 

achievement 

Instituţii şi 

ONG-uri 

 Rapoarte de 

activitate de 

calitate, predate 

la termen 

3.Colaborarea cu Consolidarea Director adjunct An şcolar Palatul  Atragerea unui 
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Palatul Copiilor Iași, 

cu ONG-uri, cu alte 

instituții partenere, cu 

mediul cultural ieșean 

parteneriatului 

educaţional cu 

Palatul Copiilor Iaşi, 

O.N.G.-uri, instituţii 

publice, instituţii de 

cultură în vederea 

realizării unei 

educaţii 

complexe, axată pe 

valori şi tradiţii 

culturale 

Consilier educativ 2015- 2016 Copiilor Iaşi,  

O.N.G.-uri, 

Muzeul 

Literaturii 

Române, 

Complexul 

Muzeal 

“Moldova”, 

Teatrul 

Naţional 

”Vasile 

Alecsandri”, 

Ateneul 

Tătăraşi, 

Teatrul 

„Luceafărul”, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

număr mai mare 

de parteneri 

viabili în 

activităţile 

organizate, cu 

5% faţă de anul 

trecut; 

Creşterea 

numărului de 

elevi ai liceului, 

vizitatori ai 

muzeelor, 

caselor 

memoriale ale 

scriitorilor, 

participanţi la 

spectacole şi 

alte 



 

 

 - 41 - 

liceu proiecte 

culturale, 

cu 10% mai 

mult faţă de 

anul trecut 

4.Crearea unor 

oportunități 

educaționale în 

vederea promovării 

cetățeniei active și a 

dialogului intercultural 

prin parteneriate cu 

instituții relevante, cu 

mediul cultural ieșean 

Sprijinirea 

integrării elevilor 

din Republica 

Moldova, bursieri 

ai statului român în 

colectivitatea 

educațională a 

liceului 
 

Consilier educativ 

 

Permanent I.S.J. Iași   

Număr elevi 

bursieri din 

R. Moldova 

integrați, 

creșterea 

rezultatelor 

școlare și 

extrașcolare, 

implicarea în 

activitățile 

comunității  
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 Derularea 

parteneriatului cu 

Liceul Teoretic 

“Miguel de 

Cervantes Saavedra” 

din Chișinău 

Director 

Coordonator 

proiect (prof. 

Beatrice Balaur) 

Semestrial Liceul Teoretic 

“Miguel de 

Cervantes 

Saavedra” din 

Chișinău 

Fonduri 

proprii 

Număr activități 

comune  

desfășurate la 

Iași și la 

Chișinău 

Număr cadre 

didactice 

participante la 

activitățile 

proiectului 

Număr elevi 

participanți la 

activitățile 

proiectului 

 Implementarea 

proiectului național 

„Olimpiadele 

Kaufland” în 

Prof. dr. Ana – 

Irina Iorga 

Consilier educativ 

Octombrie 

2015- iunie 

2016 

Asociația 

„Şcoala de 

valori”  
 

Asociația 

„Şcoala de 

valori”  

 

Număr elevi 

implicați şi 

profesori 

implicaţi, 
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unităţile de  diminuarea 

problemelor 

educaţionale 

cu 5% 

datorită 

activităților 

proiectului  
 

 Organizarea unor 

spectacole /concerte, 

activități educative 

specifice pentru 

marcarea momente 

semnificative din 

viaţa liceului 

Prof. Mirela 

Iordachi 

Prof. Cătălina 

Rotaru 

Consilier educativ 

(prof. Iolanda 

Miron) 

Periodic Colegiul 

Național de 

Artă “Octav 

Băncilă” Iași 

Palatul 

Copiilor Iași 

Fonduri 

proprii 

Asociația 

Părinților 

Sponsorizări 

Promovarea 

elevilor şi a 

profesorilor 

în comunitate  
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 Dezvoltarea 

programelor 

Strategiei Naţionale 

de Acţiune 

Comunitară la 

nivelul liceului 

Coordonator 

SNAC (prof. 

Cristina Zamfir) 

Prof. Mihaela 

Gheorghiu 

Prof. Mirela Platon 

Permanent Unități școlare 

din jud. Iași 

 Atragerea 

unui număr 

mai mare de 

parteneri în 

acţiunile 

comunitare 

cu 5% faţă de 

anul trecut;  
 

5.Dezvoltarea unor 

strategii educaționale 

specifice în vederea 

prevenirii și combaterii 

situațiilor de violență 

în liceu și în afara 

acestuia 

Derularea unor 

acţiuni în vederea 

conştientizării 

cauzelor şi a 

identificării 

mijloacelor de 

prevenire a 

fenomenelor de 

violenţă şi a 

consumului de 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Responsabil 

Comisie de 

prevenire și 

combatere a 

violenței (prof. 

Ioan Cucuteanu) 

Permanent ISJ Iași 

IPJ Iași 

Jandarmeria 

Agenția 

Antidrog 

D.S.P.  
 

 Inexistența 

cazurilor de 

violență 
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substanţe cu efect 

psihoactiv  

 

 Organizarea și 

desfășurarea de 

activități de 

nonviolenţă, prin 

promovarea 

atitudinilor de 

comportament 

civilizat, non-violent 

în rândul tinerilor, 

într-un mod creativ 

(teatru, desen, 

muzică, dans etc.) 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Responsabil 

Comisie de 

prevenire și 

combatere a 

violenței (prof. 

Ioan Cucuteanu) 

Periodic C.J.R.A.E, 

Colegiul 

Național de 

Artă 

“O.Băncilă” 

Iași, unităţi 

de 

învăţământ  

din jud. Iași 
 

 Creşterea 

gradului de 

siguranţă a 

elevilor şi 

profesorilor 

în şcoală cu 

10% faţă de 

aceeaşi 

perioadă a 

anului trecut  
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 VII.  Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor    

OBIECTIVE 
MĂSURI ŞI 

ACŢIUNI 
RESPONSABILI 

TERMEN DE 

REALIZARE 
PARTENERI 

 

SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATORI 

DE 

REALIZARE 

1.Crearea de 

oportunităţi pentru 

dezvoltarea rolului 

educativ al părinţilor  

 

Organizarea 

lectoratelor cu părinţii 

cu tema „Cum să 

devenim părinți mai 

buni” 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

Responsabil al 

Comisiei 

diriginţilor (prof. 

dr. Iorga Ana Irina) 

Conform 

graficului 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

Fundația 

HOLT 

 Număr de 

părinţi 

participanţi; 

Administrarea 

unor chestionare 

de feed-back 

Derularea proiectului 

Educaţia părinţilor 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ  

Conform 

calendarului  

proiectului 

Fundaţia 

HOLT 

România, 

 Număr de 

părinţi 

participanţi; 
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Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

Responsabil al 

Comisiei 

diriginţilor (prof. 

dr. Iorga Ana Irina) 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

Administrarea 

unor chestionare 

de feed-back 

2.Formarea şi 

dezvoltarea atitudinii 

de responsabilizare 

socio - culturală 

pozitivă a tuturor 

actorilor educaţionali 

faţă de educaţia 

permanentă, 

personală şi 

profesională 

(implicarea 

Participarea la 

dezbateri,  

work-shop-uri, 

conferinţe 

pe problematica 

educaţiei permanente 

şi a dezvoltării 

personale şi 

profesionale 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ  

Consilier şcolar 

(prof. Cucuteanu 

Ioan) 

Permanent C.C.D. Iaşi, 

Consiliul 

local, 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu, 

Consiliul 

Elevilor din 

liceu 

Fonduri 

proprii 

Număr de 

întâlniri 

Calitatea 

dezbaterilor 

Raportul final 

publicat 



 

 

 - 48 - 

comunității locale) 

3.Identificarea şi 

implementarea celor 

mai eficiente strategii 

de formare a adulţilor  

 

Valorificarea şi 

diseminarea 

rezultatelor cercetării 

şi experienţei cadrelor 

didactice în cadrul 

publicaţiilor liceului 

Director 

Coordonatori 

publicaţii 

Periodic   Existenţa 

publicaţiilor şi 

calitatea 

acestora 

(volumul 

lucrărilor 

simpozionului, 

reviste şcolare, 

ziare şcolare 

etc.) 

 Prezentarea 

exemplelor de bună 

practică înregistrate la 

nivelul liceului, în 

cadrul 

activităţilor Asociaţiei 

Părinţilor din liceu 

Director 

Director adjunct 

Consilier educativ  

Conform 

graficului 

Asociaţia 

Părinţilor din 

liceu 

 Procese – 

verbale de la 

întâlniri, 

numărul şi 

calitatea 

întâlnirilor 
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4.Accentuarea rolului 

activ al școlii ca centru 

de informare în 

domeniul educației și 

de formare a adulților 

/ partenerilor 

educaționali 

Organizarea de 

activități de formare 

pentru adulți (cursuri, 

seminarii, lectorate, 

dezbateri, 

workshopuri etc.) 

Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

Inginer de sistem 

(Claudiu Baron) 

 

Periodic CCD Iași 

Alți furnizori 

de formare 

contină 

Fonduri 

M.E.C.Ș. 

Număr activități 

de formare 

pentru adulți 

5.Monitorizarea 

inserției absolvenților 

Realizarea bazei de 

date complete și 

actualizate privind 

inserția absolvenților 

claselor a VIII-a și a 

XII-a 

Director 

Consilier școlar 

(prof. Ioan 

Cucuteanu) 

Profesori diriginți 

Permanent C.J.R..A.E. 

Iași 

 Baza de date 

completă și 

actualizată 
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 VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european   

OBIECTIVE MĂSURI ŞI ACŢIUNI 
RESPONSABIL

I 

TERMEN DE 

REALIZARE 
PARTENERI 

 

SURSA DE 

FINANȚARE 

INDICATOR

I DE 

REALIZARE 

1.Corelarea 

strategiilor 

instituției cu  

demersurile 

I.S.J. Iaşi şi 

politicile 

educaționale ale  

M.E.C.Ș. în 

vederea 

compatibilizării 

învăţământului 

românesc cu 

învăţământul 

Folosirea Cadrului 

European Comun de 

Referinţă pentru 

Limbile străine 

(C.E.C.R.L.) în mod 

curent, în activităţile 

curriculare şi 

extracurriculare, la 

orele de limbi străine 

Responsabilii 

comisii metodice 

– limbi moderne 

(prof. Balaur 

Beatrice, prof. 

Pintilie Angela) 

Permanent I.S.J. Iaşi, 

responsabili de 

cercuri metodice, 

asociaţii 

profesionale 

 Numărul 

elevilor care 

obţin diplome 

recunoscute 

pe plan 

internaţional 

Monitorizarea 

modului de 

organizare a site-ului 

liceului în vederea 

Director 

Informaticieni 

Permanent   Site practic şi 

eficient, 

atractiv, 

prietenos, în 
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european  îmbunătăţirii 

comunicării cu 

publicul 

mai multe 

limbi străine 

2.Crearea de 

oportunităţi 

pentru 

dezvoltarea şi 

implementarea 

unor proiecte 

educaţionale 

complexe și 

diverse la nivelul 

unităţii şcolare  

Informarea 

permanentă pe grupul 

de discuţii 

dcantemir@yahoogroups.co

m 

despre oferta de parteneriate 

Consilier 

educativ 

Responsabil 

proiecte 

europene (prof. 

Prodan Diana) 

Permanent I.S.J. Iaşi, 

A.N.P.C.D.E.F.P., 

instituţii din 

Europa 

 Creşterea 

numărului de 

parteneriate  

 Consilierea în redactarea 

propunerilor de finanţare. 

Participarea la reuniuni de 

formare cu reprezentanţi 

A.N.P.C.D.E.F.P. 

Director 

Responsabil 

proiecte 

europene (prof. 

Prodan Diana) 

Permanent A.N.P.C.D.E.F.P Fonduri proprii 

Fonduri 

europene 

Creşterea 

numărului de 

propuneri de 

finanţare 

mailto:dcantemir@yahoogroups.com
mailto:dcantemir@yahoogroups.com
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 Dezvoltarea parteneriatelor 

între liceu şi şcoli din 

mediul rural 

Director 

Consilier 

educativ  

Permanent, cu 

precădere în 

săptămâna 

„Şcoala Altfel: 

Să ştii mai 

multe, să fii 

mai bun” 

Şcoala 

Gimnazială 

Dolheşti etc. 

 Număr 

parteneriate 

Tipuri de 

activităţi 

desfăşurate 

Număr de 

elevi implicaţi 

3.Iniţierea, 

dezvoltarea şi 

susţinerea 

proiectelor 

europene, în 

contextul 

modificărilor 

operate prin 

Programul 

Erasmus+  

Identificarea unor parteneri 

pentru iniţierea unor 

proiecte în colaborare, în 

scopul dezvoltării 

competenţelor cheie  
 

Responsabil 

proiecte 

europene 

 

Conform 

graficului  

A.N.P.C.D.E.

F.P 

A.N.P.C.D.E.F.P  Număr 

parteneri 

identificaţi  
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 Completarea aplicațiilor 

pentru proiecte și depunerea 

acestora la termen 

Responsabil 

proiecte 

europene 

Conform 

graficului  

A.N.P.C.D.E.

F.P 

Parteneri europeni 

identificați 

 Min. 1 proiect 

redactat  

 

 Derularea celor trei proiecte 

europene Erasmus + 

aprobate ale liceului 

Director 

Coordonatori 

proiecte (prof. 

Diana Prodan, 

prof. Anca 

Uriciuc) 

Conform 

calendarelor 

proiectelor 

U.E. 

Parteneri europeni 

Comisia 

Europeană 

Rapoarte de 

proiect 

întocmite la 

termen 

4. Iniţierea şi 

dezvoltarea 

unor noi 

programe 

finanţate prin 

F.S.E., atât în 

vederea creşterii 

calităţii 

Elaborarea unei strategii de 

iniţiere şi implementare a 

proiectelor F.S.E. în 

vederea asigurării calităţii 

în educaţie  
 

Director 

Responsabil 

proiecte 

europene (prof. 

Diana Prodan) 

Conform 

graficului  

A.N.P.C.D.E.

F.P 

I.S.J. Iași  Număr de 

proiecte 

iniţiate şi 

număr de 

proiecte 

aprobate 
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activităţilor 

didactice şi 

educative, cât şi 

pentru formarea 

cadrelor 

didactice pentru 

a face faţă 

provocărilor 

unui învăţământ 

modern şi 

dinamic şi 

exigenţelor 

educaţionale ale 

societăţii 

cunoaşterii  

 Participarea la programe 

finanțate din FSE, în calitate 

Director 

Responsabil 

Conform 

calendarelor 

Parteneri europeni Fonduri U.E. Derularea 

activităţilor 
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de partener proiecte 

europene (prof. 

Diana Prodan) 

proiectelor conform 

graficului 

Activităţi 

realizate, 

număr de 

participanţi 

5. Dezvoltarea 

de parteneriate 

şi schimburi de 

experienţă în 

zona 

transfrontalieră 

cu R. Moldova 

(Chişinău) şi 

Ucraina 

(Cernăuţi)  

Continuarea parteneriatului 

cu Liceu Teoretic “Miguel 

de Cervantes Saavedra” din 

Chișinău 

Director 

Coordonator 

proiect (prof. 

Beatrice Balaur) 

An școlar 

2015 - 2016 

Liceu Teoretic 

“Miguel de 

Cervantes 

Saavedra” din 

Chișinău 

Asociația 

Părinților din 

liceu 

Fonduri proprii 

Sponsorizări 

Activităţi 

realizate, 

număr de 

participanţi 

 Iniţierea unui Director Semestrul al Instituţii abilitate  Existenţa  
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parteneriat educaţional 

cu o instituţie similară 

din regiunea Cernăuţi, 

Ucraina  
 

Director adjunct 

Consilier 

educativ 

II-lea din regiunea 

Cernăuţi 

Asociația 

Părinților din 

liceu 

protocolului  

de colaborare, 

 activităţi  

realizate,  

număr de  

participanţi 
 

6.Asigurarea, la 

nivelul unităţii 

de învăţământ, a 

infrastructurii şi 

echipamentelor, 

inclusiv a 

sustenabilităţii, 

mentenanţei şi 

suportului TIC  

Asigurarea dotărilor 

necesare pentru 

realizarea unui 

demers educaţional 

de calitate  
 

Director 

Contabil – șef 

Inginer de sistem 

Laborant 

Administrator 

Permanent Primăria 

Municipiului Iași 

Bugetul 

aprobat al 

unităţii de 

învăţământ  
 

Număr de 

echipamente 

procurate  
 

 Modernizarea, 

reamenajarea/ 

Director 

Contabil – șef 

Permanent  

 

Primăria 

Municipiului Iași 

Bugetul 

aprobat al 

Număr de 

echipamente 
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reabilitarea 

cabinetelor/ 

laboratoarelor  la 

standardele impuse de 

Legea Educaţiei 

Naţionale şi Legea 

asigurării calităţii  
 

Inginer de sistem 

Laborant 

Administrator 

unităţii de 

învăţământ  

 

procurate  

 

7.Organizarea 

de simpozioane, 

dezbateri, 

ateliere, work-

shop-uri pentru 

prezentarea şi 

analiza 

modelelor 

educaţionale, 

manageriale, 

didactice din 

Organizarea și desfășurarea 

Simpozionului Național cu 

Participare Internațională 

Dimitrie Cantemir și 

vocația europeană a 

gândirii românești, ediția a 

XII-a 

Director 

Director adjunct 

Coordonatori 

proiect (prof. dr. 

Anca Dimitriu, 

prof. dr. Ana – 

Irina Iorga) 

29.10.2015 Casa Regală a 

României 

I.S.J. Iași 

C.C.D. Iași 

Universități 

ieșene 

 

 

Fonduri proprii 

Sponsorizări 

Număr 

participanți 

Produse de 

proiect (mapa 

simpozionului 

conținând: 

volumul 

lucrărilor, 

program, 

foaie 

supliment 
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diferite spaţii 

culturale, 

colaborarea cu 

universităţi, 

biblioteci etc. 

etc.) 

 Promovarea unei culturi a 

învăţării pe tot parcursul 

vieţii prin organizarea de 

colocvii, conferinţe, work-

shop-uri etc. 

Director 

Director adjunct 

Responsabil cu 

formarea 

continuă (prof. 

Simona Grigore) 

Permanent Unităţi de 

învăţământ, 

Universităţi 

institute de 

cercetare 

centre 

culturale  
 

 Număr de  

activităţi,  

număr  

participanţi,  

rezultate  

obţinute  
 

 

 

              DIRECTOR,                                        DIRECTOR ADJUNCT, 

PROF. DR. ANCA DIMITRIU PROF. DANIELA MUNTEANU
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