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ARGUMENT
Dinamica actuala a reformei invatamantului impune ca necesitate implementarea
mecanismelor de realizare a calitatii la nivel de sistem si la nivel de institutie.
Asigurarea calitatii si eficientei unui proces presupune o viziune unitara pe termen mediu
sau lung in secvente succesive, care sa masoare realizarile obtinute si sa prevada urmatorii pasi.
Pornind de la analiza resurselor de care dispunem, ne propunem cateva obiective
prioritare a caror realizare poate fi evaluata numai dupa parcurgerea mai multor etape care
reprezinta tot atatea momente de analiza, reorganizare si decizie.
Tintele si optiunile strategice pe care ni le propunem materializate prin planurile
operationale au ca finalitate definirea personalitatii stabile a unitatii noastre scolare.
CONTEXT LEGISLATIV
 Legea educatiei nationale Nr.1/2011;
 Strategia de descentralizare a invatamantului preuniversitar;
 Imbunatatirea parteneriatului dintre scoala si comunitate;
 Legea nr. 7/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii in educatie
 Hotărâre de guvern nr. 21/10.01.2007
 Hotărâre de guvern nr. 22/25.01.2007
 Managementul educational pentru institutiile de invatamant – ISE Bucuresti, 2000;
 Buletine informative ale proiectului de reforma a invatamantului – preuniversitar – Iosifescu
S., 2000

Unitatea de invatamant:
 Date de contact:
•

Str. Stadionului Nr.5

•

Telefon: 0236/498083

•

Fax: 0236/310062

•

E-mail: liceulsportivgl@yahoo.com
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I. VIZIUNEA ŞCOLII
,,Educarea in spirit democratic vizand libertatea de afirmare, de sustinere si argumentare a unor
idei motivationale de promovare a inclinatiilor si a aptitudinilor sportive si intelectuale care sa
permita competivitatea pe piata europeana.’’
II. MISIUNEA ŞCOLII
•

Incadrarea in spatiul european al invatamantului superior romanesc si in consecinta
recunoasterea diplomelor la nivel european (circulatia libera a persoanelor);

•

Formarea de cunsotinte, priceperi si deprinderi care sa permita elevilor continuarea studiilor
universitare in tara si/sau strainatate;

•

Exigente in vederea formarii personalitatii si atitudinii civice si profesionale fata de
activitatea teoretica, metodica si practica;

•

Stimularea elevilor pentru performanta sportiva;

•

Dezvoltarea spiritului competitiv.

III. DIAGNOZA
a.Scurt istoric
•

În anul 1957 a funcţionat o clasă cu profil sportiv în cadrul LMK. Un an mai târziu s-a
înfiinţat Şcoala Medie nr. 4 cu profil sportiv (atletism, gimnastică, baschet), cu sediul în
str. Dr. Carnabel. Începând cu anul 1969 şcoala a avut şi clasele I – IV profil
gimnastică.

•

În anul 1977 şcoala şi-a schimbat titulatura, devennid Liceu de Filologie- Istorie
păstrând clase de gimnastică şi înot.

•

În anul 1979 liceul s-a mutat în actualul sediu şi a funcţionat astfel până în 1982, când a
devenind Liceul Industrial nr. 12 de prelucrare a lemnului. În acest timp clasele sportive
au funcţionat la Şcoala Sportivă nr. 1.

•

Din anul 1990 liceul a revenit la profilul său iniţial cu denumirea de Liceul cu Program
Sportiv.

• DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN:
a) Organizatia scolara (cultura organizationala):
Pentru a atinge scopul propus se impun cateva directii de actiune specifice:
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o perfectionare stiintifica si metodica permanenta realizata printr-o documentare continua

(conditie sine qua non a performantei);


cultivarea la elevi a deprinderilor de munca intelectuala independenta; a increderii in

propriile capacitati si a asumarii responsabilitatilor in domeniile lor de interes;


cunoasterea mediului educational extern de catre profesori si racordarea actiunilor cu caracter

educativ la influentele acestui mediu.
Climatul organizatiei este unul deschis, stimulativ, caracterizat de colegialitate, de respect
si sprijin reciproc. Are ca valori dominante :


cooperarea ;



munca in echipa ;



respectul reciproc ;



atasamentul si respectul fata de copil, parinte si profesie ;



libertate de exprimare ;



receptivitate si creativitate, chiar daca se mai intalnesc cazuri de conservatorism sau
automultumire in rutina profesionala.
Directorul are atitudine pozitiva, de incredere in echipa de lucru, este receptiv, dispus sa

asculte sugestii, cooperant, obiectiv, cu respect pentru membrii echipei din care face parte si pe
care o conduce.
A fost elaborat Regulamentul de ordine interioara pe articole care cuprinde norme privind
activitatea pe diferite compartimente si comisii de lucru, precum si fisele posturilor pentru toate
categoriile de personal.

b) Analiza resurselor:
Analiza cantitativa:
Liceul cu Program Sportiv Galaţi are o formă de invatamant: zi Scoala functioneaza cu
un numar de 522 de elevi cuprinsi in 22 de clase. Numarul de elevi este in scadere, situatie
inregistrata si la nivel national.
-

RESURSE CURRICULARE
Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional, integrat sportiv aprobat

prin Ordinul M.E.C.T. nr. 5755/17.09.2012 privind aprobarea Planului – cadru, programelor
şcolare pentru clasele I şi a II-a în condiţiile începerii învăţământuui obligatoriu la vârsta de 6
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ani, Ordinul M.E.D.C. nr. 5755/17.09.2012 privind aprobarea planului cadru de învăţământ
pentru clasa a III-a – a IV-a şi a noilor programe şcolare pentru clasa a III-a, ordinul M.Ed.C. nr
3371/2013 cu privire la aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele a I-a a VIII-a în
anul şcolar 2016/2017 – integral sportiv, Ordinul M.E.C.T. nr 3410/16.03.2009 cu privire la
aprobarea planurilor cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a liceu, filiera vocaţională,
profilul sportiv si filiera teoretica, profil real, specializarea stiinte ale naturii, Ordinul M.Ed.C.
Nr. 3410/16.03.2009 cu privire la aprobarea planului cadru de învăţământ pentru ciclul superior
al liceului, filiera vocationala, profil sportiv, Ordin M.Ed.C nr. Nr. 3410/16.03.2009 Plan-cadru
de invatamant pentru cls. a XI-a – a XII-a ciclul superior al liceului, filiera teoretica, profil real,
specializarea stiinte ale naturii; Ordin M.Ed.N. Nr. 5570/07.10.2011 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a cluburilor sportive scolare.


RESURSE UMANE

Populatia scolara
-numar elevi: 522
-numar de clase: 22
-mediul de provenienta: urban si rural
INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar

Primar,

cl. I

Număr
de Număr de Forma
de
clase/ grupe
copii / elevi
învăţământ
----------zi

din care

cl. a –II-a

------

-------

zi

romana

cl. a –III-a

-------

------

zi

romana

cl. a –IV-a

1

13

zi

romana

Total

1

13

cl. a –V-a

2

35

zi

romana

cl. a –VI-a

1

23

zi

romana

Nivel
de
învăţământ

Secundar
inferior

6

Limba
predare
romana

de

Gimnaziu,

cl. a –VII-a

1

30

zi

romana

din care

cl. a –VIII-a 2

38

zi

romana

Total

7

126

Liceal,

cl. a –IX-a

3

79

zi

romana

(ciclul
inferior)

cl. a –X-a

4

92

zi

romana

Total

7

171

Liceal

cl. a –XI-a

4

110

zi

romana

(ciclul
superior)

cl. a –XII-a

4

103

zi

romana

din care

cl. a –XIII-a ------------

-----------

Total

213
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Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar curent, în funcţie de filieră, profil /
domeniu, specializare / calificare profesională:
Nr.
Nivel
Crt.

Filieră

1.

vocationala

Liceal

Profil /

/

Calificare Număr
clase

Domeniu

Specializare
profesională

sportiv

Atletism fete + baieti
Baschet fete + baieti

1
a IX-a

Fotbal baieti
teoretica

real

Stiinte ale naturii

7

Număr
elevi
79

1
1

a IX-a

---

----

vocationala

sportiv

Atletism fete + baieti

71

Baschet fete + baieti
Fotbal baieti

2
a-X-a

Mozaic:volei, handbal, tenis

1

de camp, canotaj, taikwando
teoretica

real

Stiinte ale naturii

vocationala

sportiv

Atletism fete + baieti

a X-a

21
83

Fotbal
Baschet fete + baieti

1

2
a-XI-a

Mozaic:volei, handbal, tenis

1

de camp, canotaj, taikwando,
dans sportiv
teoretica

real

Stiinte ale naturii

vocationala

sportiv

Atletism fete + baieti

a XI-a

1

27
79

Fotbal

2

Baschet fete + baieti
Mozaic:volei, handbal, tenis
de camp, canotaj, taikwando,
karate, dans sportiv
teoretica

real



Personalul unitatii:



Personal didactic: 47



Personal didactic auxiliar: 8



Personal nedidactic: 10

Stiinte ale naturii

8

1
a-XIIa
a XII- 1
a

24

10
8

47
didactic

didactic auxiliar

nedidactic

o Personal didactic:

Colectivul didactic al scolii cuprinde 47 profesori, toti calificati. Din cele 47cadre didactice 40
sunt titulari iar 7 sunt suplinitori.
Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform
normativelor in vigoare: 100%.
Număr de
Număr

norme

total de

didactice

cadre

întregi /

didactice

posturi

47

51,30

Număr de cadre

Număr de

Număr de cadre

didactice cu

titulari/procent din

calificate /

norma de bază

număr de norme

procent din

în unitatea de

întregi / posturi

număr de cadre

învăţământ

Modalitatea
angajării pe
post

didactice

37

40

100%

titularizare –
65,07%
7 suplinire –
13,64%
0-transfer –
0%
0 detasare – 0%

9

1

7

40
Invatator

Profesor titular

Profesor suplinitor

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
Număr personal didactic calificat:
Cu doctorat

Cu gradul I

Cu gradul II

Cu definitivat

Fără
definitivat

0

22

15

8

0

2 0

8

Număr personal
didactic necalificat
-

fara definitivat
definitivat
grad II

22

grad I

15

doctorat

o Personal didactic auxiliar
Total personal didactic auxiliar: 8
Distributia personalului didactic auxiliar in functie de calificari:
Total personal didactic auxiliar:..8.
Numărul de personal este:

Categorie de
personal

Contabil sef

Număr de
Număr
norme
de
pentru
persoane
fiecare
încadrate categorie
de personal

1

1

sub
normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

la nivelul
normativelor
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

peste normativele
privind încadrarea
categoriei respective
de personal

Nu

Da

Nu
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Secretar sef

1

1

Nu

Da

Nu

Secretar

1

1

Nu

Da

Nu

Laborant

1

1

Nu

Da

Nu

Bibliotecar

1

1

Nu

Da

Nu

Informatician

1

1

Nu

Da

Nu

Instructor
educativ
extrascolar

1

0,5

Nu

Da

Nu

0,5

Nu

Da

Nu

Pedagog
Administrator
patrimoniu

1

1

Nu

Da

Nu

Supraveghetor de
noapte

1

1

Nu

Da

Nu

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor in
vigoare: 100%
o Personal nedidactic (administrativ)
Distributia personalului nedidactic angajat, in functie de calificari:
Total personal nedidactic angajat:...........10..............
Numărul de personal este:

Categorie
personal

Număr de
norme
Număr
de
de
pentru
persoane
fiecare
încadrate
categorie de
personal

sub
normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

Paznic

2

2

Da

Fochist

2

2

Da

Bucatar

1

1

la
nivelul
normativelor
privind
încadrarea
categoriei
respective
de
personal

Da

11

peste
normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

Sofer

1

1

Da

Ingrijitor

3

3

Da

Magazioner

1

1

Da

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor
in vigoare: 100%.

4.RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE
o Spatii scolare
- 2 Sali de sport ( de gimnastica si jocuri sportive)
- 3 laboratoare ( de fizica, de chimie si de biologie)
- un cabinet de informatica
- sala multimedia
- sala de lectura
Informatii privind spatiile scolare:
Tipul de spaţiu

Nr.

Număr

Suprafaţă (mp)

spaţii

crt.
1.

Săli de clasă

16

852,6

2.

Cabinet informatica

1

54

3.

Laboratoare

3

217,02

4.

Sală şi/ sau teren de educaţie fizică şi sport

2 Sali sport + 1 miniteren 2889,53
fotbal – curtea liceului

Alte spaţii - cancelarie

5.

- sala de lectura

1

54

1

43,56

Mentionam ca la disciplinele atletism si fotbal activitatea sportiva se desfasoara pe baze
sportive inchiriate.
Prin contractele de parteneriat incheiate cu Clubul de Fotbal ,,Otelul’’ si Clubul privat
,,Phoenix’’, pe langa alte clauze acestea ne faciliteaza anumite pozitii de pregatire pe bazele lor
sportive.
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o Spatii auxiliare
-

Bibliotecă şcolară

-

Cantina

-

Camin cu 120 de locuri

-

cabinet medical

-

Spatii sanitare

-

Spatii de depozitare

Informatii privind spatiile auxiliare:
Nr.

Tipul de spaţiu

Tip şi număr document de deţinere Număr
a spaţiului

crt.
1.

Suprafaţă (mp)

spaţii

Bibliotecă şcolară / Protocol nr. 9269/ 6.11.2001

1

54

La fel

1

123

centru de informare şi
documentare
2.

Sală pentru
servit masa

3.

Dormitor

La fel

22

594

4.

Bucătărie

La fel

1

120

5.

Spălătorie

La fel

1

42

6.

Spaţii sanitare

12

139,2

7.

Spaţii

2

12

depozitare La fel

materiale didactice
8.

Alte spaţii:
Cabinet medical

La fel

1

18,21

Vestiare

La fel

7

103,39

TOTAL

1205,8
o Spatii administrative:
-

secretariat

-

contabilitate

-

casierie

-

arhiva
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-

spaţiu destinat echipei manageriale

Informatii privind spatiile administrative:
Nr.

Tipul de spaţiu

Număr

Suprafaţă (mp)

spaţii

crt.
1.

Secretariat

2

30,7

2.

Spaţiu destinat echipei manageriale

2

32

3.

Contabilitate

1

12

4.

Casierie

1

2

5.

Alte spatii - arhiva

1

21,78

5.OFERTA EDUCATIONALA:
Liceul cu Program Sportiv Galati
va asteapta cu o echipa de profesionisti in educatie, sa va inscrieti pentru anul scolar 2016-2017
la urmatoarele profiluri:
 FILIERA VOCATIONALA:
-PROFIL: SPORTIV
-SPECIALIZAREA: INSTRUCTOR SPORTIV
-DISCIPLINE SPORTIVE:
-Numar de locuri: 90
 ATLETISM:
• Ultima medie de admitere 2016: 6,86
 BASCHET:
• Ultima medie de admitere 2016: 7,21
 FOTBAL:
• Ultima medie de admitere 2016: 6,86
 MOZAIC (haltere, tenis de camp, arte martiale, volei, handbal etc.):
• Ultima medie de admitere 2016: 7,56
 FILIERA TEORETICA:
-PROFIL: REAL
-SPECIALIZAREA: STIINTE ALE NATURII
• Numar de locuri:
• Ultima medie de admitere
a. Analiza PESTE:
1. CONTEXTUL POLITIC este, in opinia noastra, inca favorabil formarii unei elite
intelectuale.
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Din punct de legislativ si organizatoric, demersul didactic din Liceul cu Program
Sportiv a fost şi este reglementat de:


LEGEA EDUCATIEI NATIONALE;



HOTĂRÂRE de GUVERN nr. 21/10.01.2007 privind aprobarea Standardelor de
autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi
a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ
preuniversitar;



HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de
evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a
organizaţiilor furnizoare de educaţie;



Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;



LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;



Standarde de referinta si indicatori de perfomanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii
in invatamantul preuniversitar.

Specificul contextului politic:


Programele educationale sprijină diversificarea paletei ofertei educaţionale;



Autorităţile pun la dispoziţie materiale din ce în ce mai bogate pentru diversificarea
ofertei educationale: modele de programe alternative, caiete de lucru orientate către
învăţarea creativă, materiale destinate abordării învăţării prin proiecte etc.



Părinţii reprezintă un factor important în prezentarea realizărilor şcolii şi a performanţelor
instructive-educative;



Cadrele didactice din învăţământul liceal colaborează cu scolile din vecinătatea liceului
prezentând principalele realizări în activitatea instructiv-educativă şi performanţele
obţinute de elevi.

2. CONTEXT ECONOMIC
2.1. Activitatea economică


reducerea activităţii economice a unor mari întreprinderi din municipiul Galati si din
judet, influenţează bugetele familiilor cu copii.

2.2. Politica monetară şi valutară
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fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valorile de referinţă afectează contractele de
achiziţii pe termen mediu şi lung.

2.3. Venitul disponibil al familiei
 scăderea veniturilor familiei generează demotivarea elevilor.
 există astăzi un număr mare de familii în care fie doar unul din membri este salariat, fie
ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.

3. CONTEXT SOCIAL
3.1. Atitudinea faţă de muncă:


atitudine relativ dezinteresata faţă de muncă a majorităţii elevilor si părinţilor.

3.2. Rata natalităţii:


scăderea anuală a numărului de copii din tara si implicit din orasul si judetul Galati
crează probleme de încadrare cu personalul didactic.

3.3. Nivelul educaţional


majoritatea elevilor provin din familii cu pregatire medie si superioară.

3.4. Probleme etnice


în comunitate coexistă armonios populaţii de etnii diferite.

3.5. Atitudine faţă de religie


coexistenţa paşnică între indivizi apaţinând diferitelor religii.

4. CONTEXT TEHNOLOGIC
Posibilitatea de susţinere a procesului instructiv-educativ cu mijloace audio-video de
calitate şi de dotare a spaţilor cu aparatură şi tehnologie modernă este o realitate.
In consecinta, a fost achizitionata aparatura moderna : laptop-uri, calculatoare,
multifunctionala laser, telefon, xerox-uri, imprimante, videoproiector, etc.
5. CONTEXT ECOLOGIC
Clădirea este plasată într-o zonă cu multă vegetaţie, in apropiere de Gradina Botanica, cu
un

trafic redus, cu spaţii deschise şi fără poluare fonică. Preocuparea pentru educarea

comportamentelor ecologice este unul din aspectele integrate în proiectele Liceului cu Program
Sportiv Galati. Temele parcurse , proiectele derulate în unitate permit în majoritatea cazurilor
16

atingerea obiectivelor educaţiei ecologice, de asemenea viitoarea implicare a unitatii in proiecte
ecologiste.
Elevii vor fi implicati in mai multe proiecte cu caracter ecologic, ce se vor derula la nivel
local, national si international.
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MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GALATI
STR. STADIONULUI NR.5
TEL 0236498083 – FAX 0236310062

ANALIZA MEDIULUI EXTERN
ANALIZA SWOT
Puncte tari:
 Personal didactic calificat;
 Baza materiala acceptabila;
 Realizarea unei activitati extrascolare atractiva;
 Elevi cu performante sportive si scolare bune si foarte bune;
 Exemplul pozitiv al unor elevi recuperati;
 Rezultate bune obtinute la examenele nationale.
Puncte slabe :
 Comoditatea unor cadre didactice ;
 Lipsa unui teren de fotbal;
 Neimplicarea tuturor angajatilor la nivelul maxim in realizarea sarcinilor de serviciu;
 Neimpliniri in activitatea de formare continua;
 Resurse financiare limitate;
 Fluctuatia cadrelor didactice;
 Relatia deficitara parinti-scoala.
Oportunitati:
 Necesitatea realizarii unui CDS atractiv si diversificat;
 Incheierea de contracte cu agentii economici in vederea realizarii de fonduri
extrabugetare;
 Modernizarea bazei materiale existente;
 Adoptarea unui stil managerial adecvat;
 Realizarea unei autonomii financiare pe anumite directii;
 Obtinerea de rezultate deosebite in concursurile scolare;
 Realizarea unor parteneriate cu diverse organisme locale;
 Introducerea unitatii scolare in circuitul international scolar prin realizarea unor
programe educationale cu unitati scolare din Comunitatea Europeana;
 Cresterea numarului de elevi din ,,zona foarte bine’’(medii peste 9,00);
 Realizarea unui plan de scolarizare realist in functie de cererea pietei si nevoile scolii;
 Realizarea unui parteneriat real profesor-elev.
Amenintari:
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MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GALATI
STR. STADIONULUI NR.5
TEL 0236498083 – FAX 0236310062







Dezinteresul parintilor;
Lipsa unor investitori;
Situatia financiara precara a familiei;
Modele culturale negative (mass-media);
Apropierea scolii de ,,puncte de atractie’’ (jocuri de noroc).

IV.PROGNOZA/STRATEGIA
ŢINTE STRATEGICE:
1.Realizarea unui sistem educaţional echitabil, eficient şi relevant, capabil de schimbare atunci
când se impune
2.Cunoaşterea şi aprofundarea Curriculumului Naţional, aplicarea unitară a planurilor de
învăţământ şi a programelor şcolare, folosirea
3. Centrarea demersului didactic pe elev în perspectiva dobândirii competenţelor prevăzute de
programele şcolare, stimularea activităţii de performanţă a elevilor şi a cadrelor didactice
4. Asigurarea calităţii educaţiei şi formării oferite de şcoală prin îmbunătăţirea procentului
cadrelor didactice titulare, prin asigurarea resurselor educaţionale adecvate
5. Optimizarea relaţiilor cu comunitatea, cu autorităţile administraţiei publice locale, prin
stabilirea unor acorduri de parteneriat cu obiective specifice concrete
6. Realizarea de fonduri financiare
7. Imbunatatirea bazei materiale
2.OPTIUNILE STRATEGICE
Avand in vedere analiza SWOT, ne propunem urmatoarele:








a) Dezvoltarea curriculara. Dezvoltarea resurselor umane.
Introducerea sistemului AEL educational;
Instruirea intregului personal didactic in utilizarea tehnicii de calcul;
Integrarea orelor din toate ariile in sistem informatizat;
Stabilirea unui program eficient de pregatire a elevilor pentru concursurile scolare;
Obtinerea de rezultate foarte bune la examenele nationale si la concursurile sportive;
Realizarea unei palete cat mai largi de activitati extrascolare atat cu elevii externi cat si cucei
interni;
Stabilirea unui parteneriat real scoala-familie;
19
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 CDS adecvat
b) Atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale
 Identificarea resurselor extrabugetare;
 Repararea echipamentelor;
 Reabiltarea localului scolii, salii de sport si cantina;
 Modernizarea internatului;
 Imprejmuirea scolii cu gard corespunzator;
 Dotarea cu mobilier a scolii, caminului si cantinei;
 Crearea de conditii de lucru pe terenul de sport
 Asfaltarea suprafetei de parcare
 Achizitia de echipamente dupa o atenta examinare a pietei si negocieri pentru obtinerea de
facilitati suplimentare;
 Achizitionarea de materiale informative pentru realizarea punctelor de documentare, a
bazelor de date
c) Dezvoltarea relatiilor comunitare
 Atragerea comunitatii locale, a partenerilor educationali (primarie, politie, biserica,
Universitatea ,,Dunarea de Jos’’, Centrul Cultural ,,Dunarea de Jos’’, Complexul Muzeal al
Stiintelor Naturii etc.);
 Stabilirea relatiilor profesionale cu unitati scolare de profil din tara si diverse cluburi
sportive, precum si din strainatate;
 Participarea elevilor la concursuri organizate la nivel local, judetean, national si international;
 Realizarea unui colectiv - tip familie - cu o structura organizatorica tip retea.
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1.Realizarea unui sistem educaţional echitabil, eficient şi relevant, capabil de schimbare atunci când se impune
Indicator de performanţă: Asigurarea obiectivităţii în evaluare, desfăşurarea, în condiţii de egalitate, a examenelor naţionale;
diversificarea calificărilor cuprinse în ofertele educaţionale ale unităţilor şcolare
Obiective specifice/
acţiuni

Grupul
ţintă

Asigurarea
evaluării
tuturor
elevilor
din
Cadre
învăţământul
didactice,el
preuniversitar
în
evi
conformitate cu noile
reglementări

Resurse:
materiale/um
ane

Standarde
criterii
evaluare

Tip
de Orizont de Indicatori
activitate
timp
evaluare

şi Îndrumare,
de monitorizar
e şi control

de

Parteneri

Realizarea
unei
evaluări obiective
Semestrial

Director

Profesori
Utilizarea
unor metodişti
forme diverse de
evaluare

Semestrial
Organizarea,
coordonarea
şi
Cadre
monitorizarea
didactice
desfăşurării examenelor
naţionale

Metodologiile
şi prevederile
legislative,
camere
de
supraveghere
video

Organizare,
îndrumare,
monitorizar
e şi control
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Conform
calendarelo
r
de
organizare
a
examenelor
naţionale

Responsab
il

Director
adjunct

Director
ISJ galati
Examene
Profesori
organizate
în
metodişti
condiţii
de
egalitate a şanselor Profesori
evaluatori

Director
adjunct
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Organizarea în vederea Cadre
bunei
desfăşurări
a didactice
examenelor
naţionale
pentru elevi

Legislaţia in
vigoare;
modificări
legislative;
note interne

Evaluare

cadre didactice
personal
didactic
auxiliar

În
conformitat
e
cu
calendarul
de
desfăşurare
al fiecărui
examen

Date
statistice
cantitative
si Unitati
scolare
calitative
Părinţi

Director
Director
adjunct

Desfăşurarea
în Reprezenta
ai
condiţii optime a nţi
societăţii
examenelor
civile şi ai
naţionale
comunităţii
Director

Cadre
Monitorizarea evaluării
didactice,el
curente a elevilor
evi

Note interne,
Cadre
didactice

Monitorizar
e

Semestrial

Minim de trei ori Unităţi
pe semestru
şcolare

Director
adjunct
Responsabi
l CEAC
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Elaborarea unor analize
comparative
între
rezulatetele obţinute de
către elevi la clasă şi
notele
obţinute
la
examenele
naţionale
precum şi a progresului
realizat pe percursul
şcolarităţii

Director
Cadre
didactice
Elevi

Director
adjunct

Raport
analiză

de Monitorizar
e

Anual

Părinţi

Unităţi
Raport de analiză şcolare
Responsabi
comparativă
Responsabil l CEAC
i de catedră
Responsabi
li comisii
metodice

2.Cunoaşterea şi aprofundarea Curriculumului Naţional, aplicarea unitară a planurilor de învăţământ şi a programelor
şcolare, folosirea eficientă a resurselor educaţionale
Indicator de performanţă: Monitorizarea aplicării Curriculumului Naţional şi a planurilor cadru, a folosirii resurselor
educaţionale

Obiective specifice

Grupul
tinta

Diversificarea
Cadrele
activităţilor curriculare didactice
cu scopul întocmirii unui
studiu diagnostic în Elevi
vederea întocmirii ofertei

Resurse:
materiale/um
ane
Cadre
didactice
Psihologii

Tip
de Orizont
activitate
de timp
Îndrumare
Monitorizar
e
23

Indicatori
evaluare

de

Parteneri

privind Unităţi
Semestria Studiul
opţiunilor elevilor, şcolare
l
CJRAE
părinţilor,membrii

Responsab
il
Director
Director
adjunct
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de cursuri opţionale
pentru anul şcolar viitor

şcolari

Monitorizarea modului în
care şcolile îşi elaborează Cadre
propria
ofertă didactice
educaţională

Materiale
curriculare
Cadre
didactice

comunităţii

Monitorizar
e şi control

CDS
elaborat
Semestria adaptat
cu Unităţi
l
opţiunile/nevoile
şcolare
elevilor

Director
Director
adjunct
Director

Asigurarea
consilierii
cadrelor didactice din
Cadre
perspectiva întocmirii şi
didactice
implementării unui curs
CDS

Mijloace
didactice
Metodisti
Formatori

Îndrumare
Monitorizar
e

Unităţi
Cursurile opţionale şcolare
Semestria
avizate de inspector Agenţi
l
economici
de specialitate

Monitorizarea,
prin
asistente la ore, a Cadre
modului de organizare şi didactice
desfăşurare a demersului
didactic

Responsabi
l CEAC
Responsabi
li comisii
metodice

mentori

Mijloace
didactice

Director
adjunct

Director

Îndrumare

Metodisti

Monitorizar
e

Formatori

Evaluare

Permane
nt

Creşterea cu 10% a Unităţi
numărului
şcolare
inspecţiilor
Profesorii
desfăşurate
în
metodişti
specialitate

Director
adjunct
Responsabi
l CEAC

mentori
Responsabi
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li comisii
metodice
Director

Monitorizarea
şi Cadre
consilierea
cadrelor didactice
didactice debutante

Mijloace
didactice

Îndrumare

Metodisti

Monitorizar
e

Formatori

Director
adjunct
Peste 90% dintre
Semestria
Unităţi
cadrele
didactice
l
şcolare
debutante consiliate

Evaluare

Responsabi
li comisii
metodice

mentori

Dezvoltarea
competenţelor de predare
a cadrelor didactice
centrată pe dezvoltarea
de competenţe cheie, prin
abordarea creativă a
curriculumului naţional

Manageri
şcolari
Cadre
didactice

Responsabi
l CEAC

Director
Mijloace
didactice

Îndrumare

Metodisti

Monitorizar
e

Responsabil Formatori
i
cu
Mentori
activitatea
de formare
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Permane
nt

Peste 50 % dintre
cadrele
didactice
utilizează
metode Unităţi
şcolare
activ-participative,
C.C.D.
adaptate
nevoilor
elevilor

Director
adjunct
Responsabi
l CEAC
Responsabi
li comisii
metodice
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Director

Organizarea
şi
desfăşurarea
activităţii
seminariilor modulare de
iniţiere
şi
formare
profesională continuă

Cadre
didactice

Materiale
didactice,
auxiliare
didactice

Mijloace
Responsabil
didactice
i
cu
activitatea
Metodisti
de formare
Formatori

Îndrumare
Monitorizar
e

Permane
nt

Unităţi
Peste 50 % dintre şcolare
cadrele
didactice C.C.D.
utilizează
metode
activ-participative,
C.J.R.A.E.
adaptate
elevilor

nevoilor D.P.P.D
Universităţi

Mentori

Constituirea unor module Cadre
flexibile de pregătire didactice
psihopegagogică şi de Responsabil
specialitate a cadrelor i
cu
didactice identificate a fi activitatea
având nevoie de formare de formare

Mijloace
didactice
Metodisti
Formatori

Îndrumare
Monitorizar
e

Mentori

Semestru
lI

Unităţi
şcolare
Existenţa unei oferte
C.C.D.
adecvate de formare
continuă, constituită C.J.R.A.E.
în baza analizei de
D.P.P.D
nevoi
Universităţi
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Director
adjunct
Responsabi
l CEAC
Responsabi
li comisii
metodice
Responsabi
l comisie
formare
continua
Director
Director
adjunct
Responsabi
l CEAC
Responsabi
li comisii
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metodice
Responsabi
l comisie
formare
continua
Alegerea
celor
mai
potrivite metode pentru
dezvoltarea
tehnicilor Cadre
invatarii,
pentru didactice
dezvoltarea
unei
personalitati complexe a
Elevi
elevilor

Asigurarea
egalizarii Elevi
sanselor la educatie
Cadre
didactice

Materiale
didactice

Organizare

Permane
nt

Permane
nt
Rapoarte
Organizare
Statistice
Anual

27

Crearea
unui
invatamant
care
incurajeaza
competitia,
un Cadre
invatamant orientat didactice
spre valori

Identificarea elevilor
cu nevoi speciale si a
celor cu parinti
plecati la munca in
Psihologul
strainatate
scolar
Formarea
unei
echipe
(program
SNAC) de profesori
si elevi care conform

Director
Cadre
didactice

Director
Director
adjunct
Comisia de
la nivelul
scolii
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unui program de
voluntariat,
ofera
sprijin elevilor cu
nevoi speciale
Identificarea elevilor
care au dreptul,
conform legislatiei
in
vigoare,
la
sprijinul financiar:
Bani de liceu, burse,
rechizite, Euro 200

Elevi
Realizarea
unei Cadre
comunicari eficiente
didactice

Centralizator

Organizare

Parinti
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Permane
nt

Comunicarea
eficienta intre eleviprofesori-parinti,
urmarindu-se in mod
constant progresul
Psihologul
scolar,
scolar
diagnosticarea
invatarii, motivarea
profesorilor si a
elevilor
pentru
desfasurarea
unui
proces educativ de

Director
Director
adjunct
Consilier
educativ
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calitate

3. Centrarea demersului didactic pe elev în perspectiva dobândirii competenţelor
stimularea activităţii de performanţă a elevilor şi a cadrelor didactice

prevăzute de programele şcolare,

Indicator de performanţă:Creşterea ratei de promovabilitate a examenelor naţionale; creşterea numărului distincţiilor obţinute
de elevi la nivel concursurile şi olimpiadele naţionale
Obiective specifice
Testarea unui numar cat
mai mare de elevi in
vederea selectionarii
pentru practicarea unei
ramuri de sport in
cadrul liceului

Grupul
tinta

Tip de
activitate

Orizont
de timp

Indicatori de
evaluare

Parteneri

Responsabil

Permanent

Evaluarea masurilor
luate pentru
eficientizarea
actiunilor de selectie

Director

Sefi de
catedra

MECTS

Directorii,
sefii de
catedra si
prof.
antrenori
angrenati in
sistemul
competitional.

Elevi
Cadre
didactice

Elevi
Cresterea
performantelor sportive

Resurse:
materiale/umane

Cadre
didactice

grafice
- rapoarte

-prezentarea de
informari si
rapoarte
de activitate
-analiza
comportarii
si a rezultatelor
obtinute

Organizare

Organizare
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Permanent

Eficientizarea
procesului
instructi-educativ
prin:
-perfectionarea
metodelor
si mijloacelor de
antrenament
-cresterea
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componentei
calitative a tuturor
grupelor
Angrenarea elevilor
in: tabere de
Pregatire organizate
de
MECTS, competitii

Materiale
didactice
Asigurarea pregătirilor
elevilor în vederea
examenelor naţionale,
pornind de la
rezultatele obţinute în
anul şcolar precedent

Asigurarea pregătirii de
performanţă a elevilor

Elevi
Cadre
didactice
Părinţi

Elevi
Cadre
didactice

Îndrumare
Mijloace
didactice

Monitorizare

Mentori

Evaluare

Metodişti

Control

Permanent

Îndrumare

Director
Director
adjunct
Unităţile
şcolare

Monitorizare

Semestrul
I

Mijloace

Evaluare

Semestrul

Organizarea,
coordonarea şi
desfăşurarea
olimpiadelor şi
concursurilor

Responsabil
CEAC
Responsabili
comisii
metodice

Diversificarea
resurselor
informaţionale
pentru elevii din
ani terminali

Materiale
didactice
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Organizarea
cursurilor
remediale pentru
elevii din promoţia
curentă şi pentru
cei din promoţiile
anterioare

Unităţile
şcolare
Universităţi

Director
Director
adjunct
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Părinţi

didactice

Control

II

Mentori

şcolare
Organizarea, în
parteneriat cu
instituţiile de
învăţământ
superior, a
cursurilor speciale
de pregătire

Metodişti

Responsabil
CEAC
Responsabili
comisii
metodice

4. Asigurarea calităţii educaţiei şi formării oferite de şcoală prin îmbunătăţirea procentului cadrelor didactice titulare, prin
asigurarea resurselor educaţionale adecvate
Indicatori de performanţă: Creşterea cu 5% a numărului de cadre didactice titulare, eficientizarea cursurilor de formare
continuă a personalului didactic
Obiective specifice

Grupul
tinta

Asigurarea accesului la
activităţile
de Cadre
perfecţionare/
formare didactice
continuă
a
tuturor
cadrelor didactice

Resurse:
materiale/um
ane

Tip
de Orizont
activitate
de timp

Materiale de
Coordonare
promovare
Monitorizar
Cadre
e
didactice
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Semestru
lI
Semestru
l II

Indicatori
evaluare

de Parteneri

Organizarea
de Instituţii
activităţi comune de conexe
pregătire teoretică şi
CCD
practică

Responsab
il

Director
Director
adjunct
Responsabi
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ONG

l CEAC

Cursuri realizate de Institutii de Responsabi
universităţi
invatamant li comisii
superior
metodice
Responsabi
l comisie
formare
continua
Director

Compatibilizarea ofertei
de formare continua cu
optiunile si aptitudinile
individuale ale cadrelor
didactice, cu cerintele
pietei muncii în educatie,
cu cerintele reformei în
educatie.

Director
adjunct
Manageri
şcolari
Cadre
didactice

Rapoarte
Coordonare
Statistici
Cadre
didactice

Monitorizar
e

Semestru
lI
Semestru
l II

Activităţi
de Instituţii
încurajare
pentru conexe
participare
la
procesul de formare CCD
profesionala
continua

Responsabi
l CEAC
Responsabi
li comisii
metodice
Responsabi
l comisie
formare
continua
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Director
Director
adjunct
Evaluarea eficienţei şi
eficacităţii cursurilor de Cadre
formare prin măsurarea didactice
impactului
asupra Elevi
calităţii
actului
educaţional

Cadre
didactice

Monitorizar
e

Semestru
lI
Semestru
l II

Instituţii
conexe

Responsabi
l CEAC

CCD

Responsabi
li comisii
metodice

Inspecţii tematice şi
de specialitate
ONG

Responsabi
l comisie
formare
continua

Cadre
Îmbunătăţirea resurselor didactice
materiale
şi
Manageri
informaţionale
şcolari

Fondul
de
carte existent
Monitorizar
e
Bibliotecari
Profesori
documentarişti

Evaluare
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Semestru
lI
Semestru
l II

Fondul de carte şi
cel al resurselor Unităţile
informaţionale
şcolare
îmbunătăţit
CCD
Biblioteci
Asigurarea accesului
la resursele existente
în şcoli

In Director
Director
adjunct
Responsabi
l CEAC
Responsabi
li comisii
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metodice
Cuprinderea şcolilor
în programe de
investiţii finanţate pe
plan
local
sau
naţional

Responsabi
l comisie
formare
continua

5. Optimizarea relaţiilor cu comunitatea, cu autorităţile administraţiei publice locale, prin stabilirea unor acorduri de
parteneriat cu obiective specifice concrete
Indicator de performanţă: Monitorizarea impactului parteneriatelor şcolare asupra calităţii actului educaţional
Grupul
Resurse:
Tip
de Orizont
Indicatori
de
Obiective specifice
Parteneri
ţintă
materiale/umane activitate
de timp
evaluare

Cadre
Sprijinirea
şcolilor didactice
pentru
dezvoltarea
relaţiilor parteneriale Elevi
în mediul comunitar în
realizarea de proiecte
Părinţi

Acorduri
parteneriat
încheiate

Unităţi
Acţiuni comune, şcolare
Permanent în conformitate cu
de
Monitorizare
tematica
şi
obiectivele
stabilite

Proiecte comune
Acorduri
parteneriat

de

Organizare

Gradul
34

de

Responsabil
Director
Director
adjunct
Responsabil
CEAC
Consilier
educativ
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siguranţă,
informare
cultură

Proiecte comune
Cadre
Monitorizarea
didactice
impactului
parteneriatelor şcolare
asupra calităţii actului Elevi
educaţional
Părinţi

Acorduri
parteneriat

Semestrul
I

de
Monitorizare
şi control

Rapoarte

Semestrul
II

Statistici

de
şi

Nr. de instituţii
partenere
care
Unităţi
promovează astfel
şcolare
de proiecte
Comunitatea
Nr. de parteneriate
locală
de
colaborare
elaborate.

Director
Director
adjunct
Responsabil
CEAC
Consilier
educativ

6. Realizarea de fonduri financiare
Indicator de performanţă: Monitorizarea modului de realizare a fondurilor financiare
Grupul
Resurse:
Tip
de Orizont
Indicatori
Obiective specifice
ţintă
materiale/umane activitate
de timp
evaluare
Cadre
didactice

Atragerea de fonduri
extrabugetare
Elevi

Proiecte

Organizare
Monitorizare

Părinţi
35

Acorduri
parteneriat
Permanent încheiate

de

Parteneri

Responsabil

de Comunitatea
locala
Director
Agenti
economici

Contabil sef
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Cadre
Monitorizarea modului didactice
de atragere a fondurilor
Elevi
bugetare

Rapoarte
Statistici

Monitorizare
Pemanent
şi control

Părinţi

Nr. de instituţii
Agenti
partenere
Director
economici
.
Comunitatea Contabil sef
locală

7. Imbunatatirea bazei materiale
Indicator de performanţă: Imbunatatirea conditiilor de lucru
Grupul
Resurse:
Tip
de Orizont
Obiective specifice
ţintă
materiale/umane activitate
de timp

Indicatori
evaluare

de

Parteneri

Responsabil

Procent de realizare
100% in 2020

Cadre
Reabilitarea localului didactice
scolii si modernizarea
Elevi
dotarii

M.E.CT.
Organizare
Primarie

Părinţi

20122016

Reabiltarea
Directiunea
localului
scolii,
Comunitatea
salii de sport si
Serviciul
locala
cantina;
contabil
Agenti
Modernizarea
Serviciu
economici
internatului;
administrativ
Imprejmuirea scolii
cu
gard
corespunzator;
Dotarea cu mobilier
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a scolii si cantinei;
Crearea de conditii
de lucru pe terenul
de sport

Modernizarea
internatului

Cadre
didactice
Elevi

Asfaltarea
suprafetei
de
parcare
Procent de realizare
100% in 2020
M.E.CT.
Primarie

Organizare

20122016

Părinţi

Cadre
didactice
Reabilitarea cantinei

Elevi

Procent de realizare
100% in 2020

M.E.CT.
Primarie

Directiunea
Agenti
Serviciul
Dotarea cu mobilier economici
contabil
a caminului
Comunitatea
Serviciu
locală
administrativ

Organizare

20122016

Dotarea cu mobilier
a cantinei;

Directiunea
Serviciul
contabil
Serviciu
administrativ

Părinţi
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Cadre
didactice
Imbunatatirea
conditiilor de lucru

Elevi

M.E.CT.
Primarie

Organizare

20162020

Procent de realizare
100% in 2020

Directiunea
Serviciul
contabil
Serviciu
administrativ

Părinţi
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V. MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI
DOMENIUL CURRICULAR
-Informari lunare si semestriale;
-Procese verbale in urma analizelor desfasurate in structurile de conducere ;
Fise de evaluare ale copiilor;
Albume cu fotografii, diplome optinute.
RESURSE UMANE
-Fise de autoevaluare si evaluare anuala;
-Documente privind participarea la diferite forme de perfectionare si calificativele obtinute ;
-Registre de inscriere a copiilor, cataloage.
RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE
-Fise de inventar cu obiectele, materialele procurate prin resurse bugetare si extrabugetare ;
-Dosar cu munca cu parintii
RELATII DE PARTENERIAT
-Dosar cu parteneriate realizate ; diplome obtinute.
MONITORIZAREA : se va urmari progresul realizarii tintelor strategice cu incadrarea in
termene si calitatea actiunilor.
Se vor avea in vedere factorii care ar produce disfunctii :



Disfunctii financiare
Reactii negative la unele personae precum: scepticism, neincredere, rezistenta mica la
efort, suprasolicitare, dezinteres;
 Imbolnavirea unor cadre.
De asemenea pot fi si factori favorabili:



Reactii pozitive de la partenerii interni si externi la proiecte educationale ;
Reactii pozitive de la grupurile tinta : copii, parinti, comunitate locala.
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EVALUAREA : se va face pe baza indicatorilor de performanta stabiliti in planurile
operationale anuale.

DIRECTOR
PROFESOR PAUNESCU FLORIN
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