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ARGUMENT 

 
   Liceul Teoretic ,,Traian” s-a definit ca entitate organizațională în domeniul educației 

în peisajul învățământului constănțean prin abordarea misiunii școlii din perspectiva 

performanței și a dezvoltării unui management al calității bazat pe autoevaluare  instituțională 

permanentă, crearea unor  structuri interne de asigurare a calității și optimizarea accesului la 

resursele educaționale. 

          Printr-o abordare holistică s-a dezvoltat la nivelul instituției noastre școlare un sistem 

de control managerial intern capabil să asigure o funcționare eficientă a tuturor 

compartimentelor, să promoveze o comunicare optimă cu beneficiarii direcți și indirecți, cu 

reprezentanții comunității,  un flux informațional coerent la nivelul tuturor departamentelor, 

să asigure siguranța în școală a tuturor celor implicați în actul educațional. 

   Schimbările sociale foarte rapide, diversificarea pieţei de servicii şi produse educaţionale, 

competiţia cu alte instituţii care îşi atribuie funcţii educative necesită o activitate managerială 

bazată pe o gândire creativă şi adaptabilă. 

Dinamica societăţii de astăzi implică în mod necesar viziune, prognoză şi diagnoză, 

astfel încât conceperea riguroasă a Planului de Dezvoltare Instituţională presupune atingerea 

performanţei la nivelul Liceului Teoretic ,,Traian”  în perioada 2017 – 2022. Echipa de 

proiect a ales această durată de viață de 5 ani ținând cont de modificările legislative cuprinse 

în Legea Educației Naționale nr. 1/2011, modificări ce se referă la criteriile de admitere în 

liceu, examenul de bacalaureat, modificarea structurii Consiliului de Administraţie, recrutarea 

personalului didactic la nivelul unității, precum și de evoluția economică a zonei în care se 

află situată școala, de mobilitatea și cerințele profesionale ale pieței muncii. 

S-au formulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, astfel încât PDI 

(2017-2022) să reflecte modificările legislative, cerințele societății actuale și valorile 

europene. 

Documentul de faţă are o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția asupra 

finalităților educației, asigurând întrepătrunderea tuturor domeniilor funcționale ale 

managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și 

comunitare) și menţine coerența strategiei pe termen lung a școlii. 

PDI-ul școlii este elaborat și fundamentat în strânsă concordanță cu mediul şi 

condițiile în care își desfășoară activitatea ținându-se cont de factorii care influențează 

eficiența activității educaționale: scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității; 
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competiția tot mai accentuată între licee; schimbările educaționale și manageriale generate de 

reformele educaționale; politica managerială a școlii și a comunității locale. 

PDI reprezintă voința comună a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, 

a personalului administrativ și a comunității (părinți si reprezentanți ai comunităţii locale), 

elaborarea sa pornind de la punctele tari şi slabe (analiza SWOT) ale activității educaționale. 

S-au avut în vedere următoarele aspecte: elaborarea și punerea în practică a unei oferte 

educaționale care să permită pregătirea unitară și coerentă a elevilor de-a lungul celor două 

niveluri de învățământ preuniversitar gimnazial și liceal; ofertă educaţională cu accent pe 

studierea intensivă a informaticii şi limbii engleze, menținerea ofertei diversificate de studiere 

a limbilor străine în regim de trunchi comun și ca disciplină opțională pentru pregătirea 

examenelor de competențe lingvistice cu recunoaștere internațională; centrarea 

managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea cadrelor didactice cu 

rezultate academice deosebite; crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații 

moderne; stabilirea de parteneriate și schimburi culturale și derularea de programe 

extracurriculare în vederea dobândirii de competențe necesare integrării în învățământul 

superior și pe piața muncii; profesionalizarea actului managerial; asigurarea unei baze 

materiale bune pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ și gestionarea eficientă  a 

acesteia. 
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I. PREZENTAREA UNITĂŢII ŞCOLARE 

I.1. CADRUL LEGISLATIV 

  Coerenţa Proiectului de  Dezvoltare Instituţională (2017-2022) este asigurată de 

raportarea la cadrul legislativ actual în domeniul educaţiei: 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011; 

 Regulamentul-cadru  de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar  aprobat prin O.M . nr. 5079/2016 

 O.UG  nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări 

şi modificări prin   Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare; 

 H.G. nr. 21/2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare 

provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor  

de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor deînvăţământ preuniversitar; 

 H.G. nr. 1534/2008 pentru  aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor 

de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul 

preuniversitar; 

 O.MECTS nr. 6517/2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a 

calității educației în învățământul preuniversitar 

 Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa; 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N. 

 Metodologii şi regulamente privind descentralizarea financiară şi 

administrativă; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar; 

 „Criterii de calitate ale şcolilor si  dezvoltării durabile - Ghid pentru 

îmbunătăţirea calităţii educaţiei în sprijinul dezvoltării durabile” – Document 
propus pentru dezbatere internaţională de reţelele SEED şi ENSI, autori Saren 
Breiting, Michela Mayer şi Finn Mogensen, Austria 2005. 

I.2. SCURT ISTORIC 

 
Liceul Teoretic ,,Traian” Constanţa a fost înfiinţat în anul 1977, prima denumire fiind 

Liceul Industrial nr.6 Constanţa, prin Decretul Consiliului de Stat al României nr.191/1977, 

pe baza avizelor M.I.C.M. – DP/SA cu nr.1842 şi 1841/1977, pe baza acestor avize se 

înfiinţează, la 1 septembrie 1977, Liceul Industrial nr.6, patronat de Întreprinderea Mecanică 

Navală. 
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Liceul îşi începe activitatea preluând elevi de la Liceul Industrial nr. 1 Constanţa – 

clasa a X-a şi a XII-a, curs de zi, seral şi şcoală profesională (anul II), iar elevii pentru clasa a 

IX-a şi cei pentru clasa a XI-a, treapta a II-a, care au dat concurs, sunt preluaţi de la Liceul 

,,Mihai Eminescu”  Constanța. 

Încadrarea cu personal didactic din perioada 1977 – 1990 este specifică liceelor 

industriale, în care disciplinele de specialitate deţineau o pondere importantă în planul de 

învăţământ. Dacă în anul 1978 erau 32 profesori, 10 ingineri-profesori şi 10 maiştri 

instructori, în 1990 ponderea profesorilor este esenţială în comparaţie cu cea a inginerilor şi a 

maiştrilor instructori: 46 profesori, 8 ingineri profesori, 6 maiștri instructori. 

În anul 1990, perioada ianuarie-martie, are loc transformarea unităţii şcolare în Liceul 

Teoretic ,,Traian”, iniţial liceu cu specializarea matematică-fizică, ulterior cu mai multe 

specializări: matematică- informatică, matematică- fizică, chimie-biologie şi limbi moderne. 

Deoarece şcoala este chemată să răspundă solicitărilor tinerei generaţii, Liceul 

Teoretic ,,Traian” înfiinţează noi specializări: matematică-informatică (1996) şi ştiinţe socio-

umane (1999). În perioada 2001-2002, odată cu constituirea noului curriculum naţional, liceul 

nostru a funcţionat cu următoarele specializări: matematică-informatică (2 clase), ştiinţe ale 

naturii (patru clase, cu subspecializările matematică-fizică - trei clase şi chimie-biologie –o 

clasă), ştiinţe socio-umane (1 clasă) şi filologie (1 clasă).  

În anul şcolar 2007-2008 liceul nostru a funcţionat cu următoarele specializări: 

matematică-informatică (2 clase), ştiinţe ale naturii (patru clase), filologie (1 clasă), pentru 

învățământul liceal. 

Începând cu acelaşi an şcolar, 2007-2008, liceul şcolarizează şi elevi de gimnaziu, 

astfel încât din acelaşi an unitatea noastră funcţionează cu clase V-XII. În anii 1999 şi 2000 

liceul nostru a fost declarat UNITATE ŞCOLARĂ REPREZENTATIVĂ. 

Prin rezultatele obţinute în pregătirea elevilor, prin premiile obţinute la olimpiadele 

şcolare, inclusiv la faza naţională, la sesiunile de referate şi comunicări ştiinţifice, la alte 

concursuri organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean, Liceul Teoretic  ,,Traian” şi-a conturat 

o puternică personalitate, impunându-se  prin calitatea demersului educaţional la nivelul 

comunităţii locale. 

 

I.3. RESURSE  UMANE 

   Pornind de la premisa că performanța  unei organizații  depinde în mod direct de 

performanța resurselor umane pe care ea le integrează, echipa managerială a liceului a fost 

chemată să își asume responsabilități specifice  în raport cu aceste resurse. În acest context, 
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pentru a răspunde  în mod adecvat obiectivelor organizației, managementul resurselor umane 

și-a centrat atenția asupra: 

      -utilizării optime a potențialului uman existent prin ridicarea profesionalismului  la 

rang de principiu și respectarea  dreptului la informare al fiecărui angajat; 

      -investiției în dezvoltarea resurselor umane  și motivarea acestora, pentru  reducerea 

rezistentei la schimbare și sensibilizarea angajaților în raport cu strategia de dezvoltare a 

organizației; 

     - estimării necesarului de competențe  pentru intervalul următor. 

Rolul resurselor umane în asigurarea calității la nivelul unității școlare: 

CADRELE DIDACTICE 

 

Pregătire continuă 

 

Adecvare la nevoile elevilor și ale comunității 

 

Activitate didactică în conformitate cu documentele 

normative și bazată pe o metodologie centrată pe elev 

                                                                   

 

Dezvoltare profesională 

 

Evaluare și autoevaluare 

 

ELEVII 

 

Învățare continuă 

 

Implicare activă și responsabilă în propria educație 

 

Participare la viața școlii 
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Implicare activă și responsabilă în viața scolii 

 

 Participare la conducerea unității școlare 

 

Asigurarea resurselor și condițiilor pentru o educație de calitate 

 

A. PERSONAL DIDACTIC 

A.1   CADRELE  DIDACTICE 

     Profilul cadrului didactic a fost  fundamentat pe un set de competenţe de specialitate, 

didactice, personale și atitudinale, care au venit să sprijine dezvoltarea profilului 

absolventului.        

     Competenţele de specialitate au inclus nu doar înalte competenţe în domeniul de studiu, 

ci și capacităţi de integrare a discipinei predate în ansamblul domeniilor de cunoaștere 

studiate de elevi, dar și capacităţi de reflecţie critică asupra propriului domeniu și asupra 

evoluţiilor epistemologice curente și de perspectivă. Participarea periodică la programe de 

formare continuă în domeniu, dar și participarea activă la viaţa știinţifică, prin cercetare 

pedagogică și de specialitate sunt de asemenea importante.  

    Competenţele didactice au vizat capacitatea de utilizare a unor metode specifice de 

identificare a nevoilor și intereselor elevilor, precum și asumarea unui demers pedagogic 

fundamentat pe opţiuni explicite privind metodologiile didactice în relaţie cu teoriile învăţării 

și în raport cu nevoile și interesele elevilor. Centrarea activităţii didactice pe dezvoltarea 

competeneţelor cheie presupune, de asemenea, capacitatea de a utiliza abordări pedgogice 

specifice pentru dezvoltarea maximală a potenţialului fiecărui copil, pentru progres în 

învăţare, pentru un climat incluziv, pozitiv și inovativ. Competenţele digitale ale profesorului 

reprezintă, de asemenea, o premisă importantă pentru a face învăţarea la clasă mai eficientă, 

mai atractivă.       

    Competenţele personale  ale cadrului didactice s-au bazat pe un profil de personalitate 

caracterizat de un nivel înalt de autocunoaștere, autonomie, reflecţie personală, echilibru 

PARINTII 
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emoţional, asertivitate și bune capacităţi de comunicare cu elevii, părinţii, colegii și alţi 

membri ai comunităţii.  

 Statutul cadrelor didactice în anul școlar 2012-2013 

STATUTUL 

CADRELOR 

DIDACTICE 

GRADUL 

DIDACTIC 

I 

GRADUL 

DIDACTIC 

II 

DEFINITIVAT 
DEBUTAN

T 

NR. CADRE 

DIDACTICE 

TITULARI 39 9 5 0 53 

DETASATI 2 1 0 0 3 

SUPLINITORI 

CALIFICATI 

1 0 3 0 4 

PROFESORI 

ASOCIATI 
1 0 0 2 3 

TOTAL 43 10 8 2 63 

 

 Statutul cadrelor didactice în anul școlar 2013-2014 

STATUTUL 

CADRELOR 

DIDACTICE 

GRADUL 

DIDACTIC 

I 

GRADUL 

DIDACTIC 

II 

DEFINITIVAT DEBUTANT 
NR. CADRE 

DIDACTICE 

TITULARI 43 10 5 0 58 
DETAȘAȚI 2 1 0 0 3 

SUPLINITORI 

CALIFICAȚI 
1 0 1 0 2 

PROFESORI 

ASOCIAȚI 
1 0 0 0 1 

TOTAL 47 11 6 0 64 

 

 

 Statutul cadrelor didactice în anul școlar 2014-2015 

STATUTUL 

CADRELOR 

DIDACTICE 

GRADUL 

DIDACTIC 

I 

GRADUL 

DIDACTIC 

II 

DEFINITIVAT STAGIARI 
NR. CADRE 

DIDACTICE 

TITULARI 41 8 4 0 53 

DETAȘAȚI 1 2 0 0 3 

SUPLINITORI 

CALIFICAȚI 
1 0 2 0 3 

PROFESORI 

ASOCIAȚI 
4 0 1 0 5 

TOTAL 47 10 7 1 64 
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 Statutul cadrelor didactice în anul școlar 2015-2016 

STATUTUL 
CADRELOR 

DIDACTICE 

GRADUL 
DIDACTIC 

I 

GRADUL 
DIDACTIC 

II 

DEFINITIVAT DEBUTANT 
NR. CADRE 

DIDACTICE 

TITULARI 42 7 3 0 52 

DETAȘAȚI 3 2 0 0 5 

SUPLINITORI 

CALIFICAȚI 
1 0 1 1 3 

PROFESORI 

ASOCIAȚI 
5 0 2 0 7 

TOTAL 51 9 6 1 67 

 
 

 

 Statutul cadrelor didactice în anul școlar 2016-2017 

STATUTUL 

CADRELOR 

DIDACTICE 

GRADUL 

DIDACTIC 

I 

GRADUL 

DIDACTIC 

II 

DEFINITIVAT DEBUTANT 
NR. CADRE 

DIDACTICE 

TITULARI 42 8 2 0 52 

DETAȘAȚI 4 0 0 0 4 

SUPLINITORI 

CALIFICAȚI 
5 1 2 3 11 

PROFESORI 

ASOCIAȚI 
0 0 0 0 0 

TOTAL 51 9 4 3 67 
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NR. CRT. COMISIA COMPONENȚA 
1.  Comisia pentru Curriculum  Director Adj. prof.Chivu Dorina 

 Responsabilii ariilor curriculare şi ai 
catedrelor 

2.  Comisia de Evaluare și Asigurare a 
Calității(CEAC) 

 Prof. Necula Liliana-responsabil 
 Prof. Myrone Mirela 

 Prof.Ghigea Iulia 
 Prof. Barbu Cristina 

 Prof. psiholog Borugă Silvia 
 Butcaru Tania-reprezentant părinți 

 Solomon Ioan-reprezentant Consiliul 
Local 

 Reprezentantul  elevilor 
 Prof. Avram Alexandrina-reprezentant 

sindicat 
3.  Comisia  privind sistemul de control 

managerial intern 

 Prof. Chivu Dorina- Director adjunct 

 Prof. dr. Staicu Oana-Gabriela 
 Prof. Ghigea Iulia 

 Bibliotecar Crețu Angelica 
 Nicolae Paulina-administrator 

financiar 
 Stoleac Iulia- secretar șef 
 Diniță  Alina Luana-administrator de 

patrimoniu 

4.  Comisia diriginților  Prof. Staicu Oana-Gabriela- 
coordonator programe și proiecte 
educative 

 Diriginții claselor 
 

5.  Comisia pentru formare continuă și 
dezvoltare profesională 

 Prof. Ghigea Iulia-coordonator 
 Prof.Căițeanu Diana 

 Prof.Bulac Mariana 
 Prof.Ivașcu Cătălina 

 Laborant Dermengiu Monica 
6.  Comisia de disciplină  Prof. Boskoff Daniela-responsabil 

 Prof.Albu Valentina 
 Prof.Ghiţă Gilbert  Marius -Daniel 

 Prof.Enculescu Claudia 
 Prof.Staicu Oana Gabriela 
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 Prof. Barbu Cristina 

 Psiholog Borugă Silvia 
7.  Comisia S.N.A.C.  Prof. Stan Viorica 

 Prof.Barbu Cristina 
 Prof.Drăgălin Diana 
 Prof. Goşu Corina 
 Prof.Sorescu Maria 

 Prof. Pavel Maria 
8.  Comisia pentru programe și proiecte 

educative 
 Prof.Enescu Lia-responsabil 
 Prof.Boskoff Daniela 
 Prof.Boiangiu Teodora 
 Prof.Tănăsescu Violeta 

 Prof. Dumitraşcu Alina Viorica 
 Prof. Leonte Raluca 

 Prof. Cojocaru Alexandra Victoria 
 Prof. Drăgălin Diana 

 Bibliotecar Creţu Angelica 
9.  Comisia pentru coordonarea 

concursurilor școlare  și examene 
naționale 

 Prof.Tănăsescu Violeta Gabriela-

responsabil 
 Prof.Petre Aurelia 

 Prof.Staicu Oana Gabriela 
 Prof.Avram Alexandrina 

10.  Comisia pentru notare ritmică și 
frecvență școlară 

 Prof. Ghiţă Gilbert  Marius -Daniel -
responsabil 

 Prof.Bulac Mariana- clasele V-VIII 
 Prof.Duică Oprea – clasa a IX a 

 Prof. Bacula Mariana – clasa a X a 
 Prof. Zamfirescu Lavinia -clasa a XI a 

 Prof. Barbu Cristina -clasa a XII a 

11.  Comisia pentru  elaborarea  orarului  Prof.Dumitrof Cristian-responsabil 
 Prof.Barbu Cristina 

 
12.  Comisia pentru prevenirea și combaterea 

violenței 

 Prof.Barbu Cristina-responsabil 

 Prof.Ghiță Gilbert  Marius -Daniel 
 Prof.Culea Mario 

13.  Comisia de educație pentru sănătate  Prof. Bîlbîe Diana Elena-responsabil 
 Prof. Ghigea Iulia 
 Prof. Sorescu Maria 
 Psiholog Borugă Silvia 

14.  Comisia de acordare a drepturilor elevilor 
 

A. Burse elevi 
 
 
 

B. ,,Bani de liceu” 

 

 Prof. Carataş Adela-responsabil 
 
 

 Prof. Stoenciu Carmen 
 Adm. patrimoniu Diniţă Alina Luana 
 Secretar Farcaș Mirela 

 

 Prof. Niţă Monica 
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C. Abonamente 

 Prof. Pavel Maria 

 Secretar șef  Stoleac Iulia 
 

 Adm. financiar Nicolae Paulina 
 Bibliotecar Crețu Angelica 

 Adm. patrimoniu Diniţă Alina Luana 
15.  Comisia de inventariere a bunurilor de 

patrimoniu 

 Prof. Năstasie Adriana-responsabil 

 Prof.Tănăsescu Violeta Gabriela 
 Prof.Boiangiu Teodora 

 Prof. Gheorghe Maria 
 Secretar șef Ștoleac Iulia 

16.  Comisia de casare  Prof.Blaga Daniela-responsabil 

 Prof.Ivașcu Cătălina 
 Prof.Stan Viorica 

 Secretar Farcaș Mirela 
17.  Comisia pentru sănătate și securitatea 

muncii 

 Prof.Myrone Mirela  Loredana-

responsabil 
 Prof.Cojocaru Mirela Lidia 

 Prof.Voicu Mirela- Ana 
 Prof.Avram Alexandrina 

 Prof.Cojocaru Victoria Alexandra 
 Bibliotecar Crețu Angelica 

18.  Comisia P.S.I.  Prof.Bulac Mariana-responsabil 
 Prof.Dumitrof Cristian 

 Prof.Ghiță Gilbert Marius-Daniel 
 Prof.Năstăsie Adriana 

19.  Comisia de paritate  Prof. Cojocaru Mirela- responsabil 
 Prof. Goşu Corina 
 Prof. Avram Alexandrina-lider sindical 

 Bibliotecar Crețu Angelica 
20.  Comisia  pentru utilizarea platformelor 

educaționale on- line și învățarea e-
learning 

 Prof. Ivașcu Cătălina-responsabil 

 Prof. Barbu Cristina 
 Cristea Laurențiu 

21.  Comisia pentru promovarea imaginii 
unității de învățământ 

 Prof. Cojocaru Alexandra Victoria 

22.  Comisia  pentru  prevenirea și  
combaterea discriminării și promovarea 
interculturalității 

 Prof. Astăluş Monica Alice-responsabil 
 Prof. Leonte Raluca Georgiana 
 Prof. Voicu Mirela-Ana 
 Prof. Marica Doina 

23.  Comisia pentru integritate și etică 
profesională 

 Prof. Costea Gabriela-responsabil 
 Prof. Drăgălin Diana 

 Prof. Boskoff Daniela 
24.  Comisia  pentru elaborarea şi revizuirea 

Regulamentului de Ordine Interioară 

 Prof. Bulgăr Gabriela-responsabil 

 Prof. Ghigea Iulia 
 Prof. Bulac Mariana 

 Prof. Costea Gabriela 
 Prof. Dumitrof Cristian 
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A.2  PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR  

Administrator financiar -1 post 

Administrator patrimoniu – 1 post 

Secretar șef -1post 

Secretar – 1 post 

Bibliotecar -1 post 

Laborant -2 posturi 

Informatician-1 post 

Total: 8 posturi 

B. PERSONAL NEDIDACTIC 

Muncitor întreținere -1 post 

Îngrijitor-4 posturi 

Paznic-2 posturi 

Total: 7 posturi 

 

C. ELEVII 

Evoluţia populaţiei şcolare: 

În anul şcolar 2012-2013, unitatea de învăţământ a şcolarizat elevi la următoarele niveluri: 

 

 Îînvăţământ gimnazial:  

- clasa a V-a – 3 clase; 
- clasa a VI-a – 2 clase; 

- clasa a VII-a – 2 clase; 
- clasa a VIII-a – 2 clase; 
 

 În învăţământul liceal, curs de zi, filieră teoretică : 

-  Profil real: 

 Specializările: 

 Matematică – informatică, intensiv informatică – 1 clasă 

 Matematică – informatică – 1 clasă 

 Știinţe ale naturii – 4 clase 
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  - Profil uman: 

 Specializarea: 

 Filologie – 1 clasă 

În anul şcolar 2013-2014, unitatea de învăţământ a şcolarizat elevi la următoarele niveluri:  

 

În învăţământul gimnazial:  

- clasa a V-a –    2 clase; 
- clasa a VI-a –  3 clase; 

- clasa a VII-a – 2 clase; 
- clasa a VIII-a –2 clase; 

 
 

 În învăţământul liceal, curs de zi, filieră teoretică : 

-  Profil real: 

 Specializările: 

 Matematică – informatică, intensiv informatică – 1 clasă 

 Matematică – informatică – 1 clasă 

 Știinţe ale naturii – 4 clase 

  - Profil uman: 

 Specializarea: 

 Filologie – 1 clasă 

 

În anul şcolar 2014-2015, unitatea de învăţământ a şcolarizat elevi la următoarele niveluri:  

 

 În învăţământul gimnazial:  

- clasa a V-a –     3 clase; 

- clasa a VI-a –   2 clase; 
- clasa a VII-a –  3 clase; 

- clasa a VIII-a – 2 clase; 
 

 În învăţământul liceal, curs de zi, filieră teoretică : 

Profil real: 

 Specializările: 

 Matematică – informatică, intensiv informatică – 1 clasă 

 Știinţe ale naturii – 4 clase 

  - Profil uman: 

 Specializarea: 

 Filologie – 1 clasă 

 
În anul şcolar 2015-2016, unitatea de învăţământ a şcolarizat elevi la următoarele niveluri:  

  

 În învăţământul gimnazial:  

- clasa a V-a –    2 clase; 
- clasa a VI-a –   3 clase; 
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- clasa a VII-a –  2 clase; 

- clasa a VIII-a – 3 clase; 
 

 În învăţământul liceal, curs de zi, filieră teoretică : 

Profil real: 

 Specializările: 

 Matematică – informatică, intensiv informatică – 1 clasă 

 Știinţe ale naturii – 4 clase 

  - Profil uman: 

 Specializarea: 

 Filologie – 1 clasă 

 

În anul şcolar 2016-2017, unitatea de învăţământ a şcolarizat elevi la următoarele niveluri:  

  

 În învăţământul gimnazial:  

- clasa a V-a –      3 clase; 
- clasa a VI-a –    2 clase; 

- clasa a VII-a –   3 clase; 
- clasa a VIII-a –  2 clase; 
 

 În învăţământul liceal, curs de zi, filieră teoretică : 

Profil real: 

 Specializările: 

 Matematică – informatică, intensiv informatică – 1 clasă 

 Matematică-iformatică – 1 clasă 

 Știinţe ale naturii – 4 clase 

  - Profil uman: 

 Specializarea: 

 Filologie – 1 clasă 

 

 NUMĂRUL ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

  La începutul anului școlar 2012-2013 erau înscriși 1058 elevi, coordonați de 63 cadre 

didactice, dintre care 53  titulari, detașați -3, suplinitori -4, profesori asociați -3. 
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ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL 

An școlar 2012-2013  
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DISTRIBUȚIA ELEVILOR PE PROFIL 

An școlar 2012-2013 
 

 
 

 

 

 

 

 NUMĂRUL ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014 

  La începutul anului școlar 2013-2014 erau înscriși 1130 elevi, coordonați de 65 cadre 
didactice, dintre care 58  titulari, detașați -3, suplinitori calificaţi -2, profesori asociați -2. 
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DISTRIBUȚIA ELEVILOR PE PROFIL 

An școlar 2013-2014 
 
 

 
 
 

 

 NUMĂRUL ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015 

 

  La începutul anului școlar 2014-2015 erau înscriși 1151 elevi, coordonați de 64 cadre 

didactice, dintre care 53  titulari, detașați -3, suplinitori calificaţi -3, profesori asociați -5 
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. 

 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 2014-2015 
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DISTRIBUȚIA ELEVILOR PE PROFIL - An școlar 2014-2015 

  
 

 

 

 

 NUMĂRUL ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

 

  La începutul anului școlar 2015-2016 erau înscriși 1106 elevi, coordonați de 67 cadre 

didactice, dintre care 52  titulari, detașați -5, suplinitori calificaţi -3, profesori asociați -7. 
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ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 2015-2016 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

DISTRIBUȚIA ELEVILOR PE PROFIL 

An școlar 2015-2016 
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 NUMĂRUL ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

 

  La începutul anului școlar 2016-2017 erau înscriși 1085 elevi, coordonați de 67 cadre 

didactice, dintre care 52  titulari, detașați -4, suplinitori calificaţi -11 . 

 

 

 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 2016-2017 
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DISTRIBUȚIA ELEVILOR PE PROFIL 

An școlar 2016-2017 

 

 

 

 

 

Statistica la sfârșitul anilor școlari în perioada 2012-2017 

 

An școlar Nr. clase Nr. elevi Cadre didactice 

2012-2013 36 1069 63 

2013-2014 37 1130 65 

2014-2015 37 1151 64 

2015-2016 36 1106 67 

2016-2017 36 1085 67 
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PROMOVABILITATEA ÎN PERIOADA 2012-2017 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

100% 99,9% 99,9% 100% 100% 

 

 

I.4 RESURSE  MATERIALE ȘI FINANCIARE 

      Liceul Teoretic ,,Traian” Constanța dispune de o bază materială  care respectă standardele 

de calitate cuprinse în H.G. 1534/2008. Unitatea școlară deține autorizație sanitară de 

funcționare. 

   Unitatea școlară dispune de  18 săli de clasă, laboratoare de informatică(2), fizică, chimie, 

biologie, cabinete de limbi moderne(2), geografie, istorie, limba română, sală de sport. Toate 

laboratoarele și cabinetele sunt dotate cu aparatură audio-video: laptop, LCD, 

videoproiectoare etc. . În cadrul școlii funcționează un cabinet de consiliere psihopedagogică 

și orientare în carieră, bibliotecă, un cabinet medical, o stație radio etc. . 

  Toate spațiile școlare, auxiliare şi administrative sunt funcționale. 
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SPAȚII 

ȘCOLARE 

 

18 SĂLI 
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LABORATOARE 

 

INFORMATICĂ 1 

 

INFORMATICĂ 2 

 

CHIMIE 

 

FIZICĂ 

 

BIOLOGIE 

 

 

CABINETE 
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1 

LIMBI MODERNE 
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GEOGRAFIE 
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ROMÂNĂ 

 

SALĂ DE 

SPORT 
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SECRETARIAT 

 

CONTABIL

ITATE 
 

ARHIVĂ 

CABINET 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

CABINET 

DIRECTOR 

 

CANCELARIE 

SPAȚII 
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TIVE 
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CABINET DE 
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GOGIE, ORIENTARE 

ȘI CONSILIERE 

PENTRU ELEVI 

 

CABINET MEDICAL 
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 Spațiile școlare sunt igienizate permanent și respectă normele de igienă școlară impuse de 

O.M. nr. 1955/1995. Siguranța elevilor în școală este asigurată de către o firmă de pază, prin 

organizarea serviciului la nivelul școlii efectuat de către cadrele didactice și elevi, printr-o 

colaborare eficientă cu Poliția de proximitate și alte instituții de profil. Există un sistem de 

supraveghere audio-video permanent. 

     Anual s-au executat lucrări de reparații și igienizare a spațiilor școlare și s-au achiziționat 

echipamente informatice și de specialitate, pentru a se asigura un cadru propice desfășurării 

actului educațional. Au fost înntreprinse următoarele lucrări de reparații și igienizare: 

 Nr. 

crt. 
An scolar Reparatii efectuate Valoare 

1. 2012-2013 

-avarie branşament de termoficare 

-avarie subsol 
-parchet laminat 3 săli de clasă 

-zugrăveli-vopsitorie 

85600 lei 

2. 2013-2014 

-zugrăveli interioare Săli de clasă 
-pardoseli parchet 3 Săli de clasă 

-reparaţii parţiale la faţada (acces profesori 
şi elevi) 
-reparaţii subsol şi instalaţii termice 

         136597 lei 

3. 2014-2015 

-reparaţii la faţada şi zugrăveli lavabile 

exterioare 
-reparaţii hidroizolaţie partială 

 89575 lei 

4. 2015-2016 
-placări cu gresie pe holuri 

-reparaţii instalaţii termice 
 41139 lei 

5. 2016-2017 

-demontat faianţă-gresie, obiecte sanitare, 
tencuieli la pereţi, şapă egalizare 
-înlocuit țevi alimentare apă-canalizare 

-montat obiecte sanitare 
-montat faianţă-gresie 

-confecţii PVC-grupuri sanitare băieţi 
+fete etaj I+II 
--reparaţii generale şi renovare gard 

141706 lei 

 
 

I.5 REZULTATE ȘI PERFORMANȚE ȘCOLARE 

  O preocupare constantă a managementului școlii  a reprezentat-o menținerea unității noastre 

școlare la standardele de calitate în privința rezultatelor  și performanțelor școlare. Liceul 

Teoretic ,,Traian” s-a remarcat în ultimii ani școlari prin participarea la numeroase competiții 

școlare pe discipline, dar și  proiecte educaționale. 
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REZULTATE  OBȚINUTE LA  EXAMENELE  NAŢIONALE 

 

ADMITERE  LICEU 

Media de 

admitere 

Real/Matematică-

Informatică 

Real/Matematică-

Informatică- 

bilingv limba 

engleză 

Real/Științe ale 

naturii 

Uman/Filologie 

Medie 

admitere/ 

media cea 

mai mare 

2015 

 

9,54 

 

9,98 

 

 
- 

 
- 

 

9,46 

 

10 

 

9,44 

 

9,97 

Medie 

admitere/ 

media cea 

mai mare 

2016 

 

9,32 

 

10 

 

- 

 

- 

 

9,22 

 

9,99 

 

9,17 

 

9,55 

Medie 

admitere/ 

media cea 

mai mare 

2017 

 

9,38 

 

9,80 

 

9,43 

 

9,83 

 

9,27 

 

9,93 

 

9,19 

 

9,76 

 

 

BACALAUREAT 

 

SITUAȚIA COMPARATIVĂ A REZULTATELOR  LA EXAMENUL DE 

BACALAUREAT 

 

 

An școlar 

Nr. 

candidati 

Număr 

candidați 

promovați Respinși Procent promovabilitate 

2012-2013 165 165 0 100% 

2013-2014 212 209 3 98.58% 

2014-2015 220 216 4 98.18% 

2015-2016 220 218 2 99.09% 

2016-2017 213 212 1 99,95% 
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SITUAŢIA COMPARATIVĂ A REZULTATELOR
LA EXAMENUL DE BACALAUREAT

Nr. candidati Număr candidați promovați Respinși Procent promovabilitate

 

 

REZULTATE OBȚINUTE LA OLIMPIADELE  ȘCOLARE 
ETAPA JUDEȚEANĂ 2012 -2013 

 

NR. 

CRT. 

DISCIPLINA 
M 

Premiul 

 III 

Premiul 

 II 

Premiul 

 I 

1.  LIMBA ROMÂNĂ 3 1 1 1 

2.  LB.FRANCEZĂ 3 - 2 1 

3.  LB. ENGLEZĂ 4 2 2 - 

4.  MATEMATICĂ 7 1 - - 

5.  INFORMATICĂ 1 1 - - 

6.  TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 2 - 2 4 

7.  FIZICĂ 10 3 - - 

8.  CHIMIE 1 - - - 

9.  BIOLOGIE 5 1 3 1 

10.  ISTORIE 3 - - - 

11.  GEOGRAFIE 3 1 1 3 

 TOTAL 42 10 11 10 

 TOTAL PREMII = 73 
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REZULTATE OBȚINUTE LA OLIMPIADELE  ȘCOLARE 
ETAPA JUDEȚEANĂ 2013 -2014 

 

NR. 

CRT. 

DISCIPLINA 
M 

Premiul 

 III 

Premiul 

 II 

Premiul 

 I 

1.  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 6 2 4 - 

2.  LIMBA ȘI LITERATURA TURCĂ 

MATERNĂ 

- - - 1 

3.  OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ 

±POEZIE 

- - - 1 

4.  LIMBA ENGLEZĂ 1 3 - 1 

5.  LIMBA FRANCEZĂ 4 2 - - 

6.  LIMBA ITALIANĂ - - - 1 

7.  MATEMATICĂ 5   1 

8.  INFORMATICĂ 2 - - - 

9.  TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 1  2 2 

10.  FIZICĂ 1 - 1 1 

11.  ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ - 1 - 1 

12.  CHIMIE 2 - 1 - 

13.  BIOLOGIE 3 1 - - 

14.  ISTORIE - 2 1 - 

15.  GEOGRAFIE 2 3 - 1 

16.  SOCIO-UMANE 7 - - 1 

17.  RELIGIE 2 1 1 - 

 TOTAL  36 15 10 10 

 TOTAL PREMII = 71 

 

 

REZULTATE OBȚINUTE LA OLIMPIADELE  ȘCOLARE 

ETAPA JUDEȚEANĂ 2014 -2015 
 

DISCIPLINA 
PREMIUL 

 I 

PREMIUL 

II 

PREMIUL 

III 
MENŢIUNE 

Olimpiada de Lingvistică 1 5 2 4 

Olimpiada de Limba și literatura 
română 

1 - 10 10 
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Olimpiada de Lectură ca abilitate 
de viață 

1 2 3 5 

Olimpiada de Limbă Engleză  3 4 8 7 

Olimpiada de Limba Franceză 1 - - 2 

Olimpiada de Limba Germana - - 1 5 

Olimpiada de Limba Turcă 1 - - - 

Olimpiada de Limba Italiana 1 - - - 

Olimpiada de Limba Neogreacă 1 - - - 

Olimpiada de Matematică 1 1 1 5 

Olimpiada de Tehnologia 
Informației  

1 1 - 3 

Olimpiada de Fizică 1 - 1 1 

Olmpiada de Chimie 1 - - 1 

Olimpiada de Biologie 1 - 2 5 

Olimpiada de Istorie 1 2 1 1 

Olimpiada de Geografie 1 3 4 4 

Olimpiada de Psihologie 1 - -  3 

Olimpiada de Logică și 
argumentare 

  1  

Olimpiada de Religie 1 2 - - 

Olimpiada de Educație fizică și 
sport 

1 - 2  

TOTAL=  
131 PREMII 

20 20 36 55 

 

 

REZULTATE OBȚINUTE LA OLIMPIADELE ȘCOLARE 

ETAPA JUDEȚEANĂ 2015-2016 

NR. 

CRT. 
OLIMPIADA M 

Premiul 

III 

Premiul  

II 

Premiul 

I 

   1. OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

(gimnaziu+liceu) 

4 4 3 - 

2. OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ 

(gimnaziu+liceu) 

15 - - 1 

3. OLIMPIADA „LECTURA CA 

ABILITATE DE VIAȚĂ” 

23 8 4 1 
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(gimnaziu+liceu) 

4. OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ 

(liceu) 

1 - 1 1 

5. OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE 

LIMBA ENGLEZĂ (gimnaziu+liceu) 

6 8 5 4 

6. OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ 

(gimnaziu+liceu) 

3 1 - - 

7. OLIMPIADA DE LIMBA RUSĂ 

MATERNĂ (liceu) 

- - - 1 

8. OLIMPIADA DE LIMBA ITALIANĂ 

(liceu) 

- - - 1 

9. OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 

(gimnaziu) 

3 1 - 2 

10. OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIE (liceu) 

2 1 2 1 

11. OLIMPIADA DE FIZICĂ 

(gimnaziu+liceu) 

4 3 1 - 

12. OLIMPIADA DE CHIMIE (generală) - 1 - - 

13. OLIMPIADA DE BIOLOGIE 

(gimnaziu+liceu) 

3 2 - - 

14 OLIMPIADA DE ȘTIINȚE PENTRU 

JUNIORI 

- - - 1 

15. OLIMPIADA DE ISTORIE (liceu) 1 1 - - 

16. OLIMPIADA DE GEOGRAFIE (liceu) 1 1 - 2 

17. OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO-

UMANE (liceu) 

2 - 1 1 

18. OLIMPIADA NAȚIONALĂ A 

SPORTULUI ȘCOLAR (liceu) 

- 4 1 1 

19. OLIMPIADA DE RELIGIE (liceu) 2 2 1 - 

 TOTAL  70 37 19 17 

TOTAL PREMII=143 
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REZULTATE OBȚINUTE LA OLIMPIADELE ȘCOLARE 

ETAPA JUDEȚEANĂ 2016-2017 

 

NR. 

CRT. 
OLIMPIADA M 

Pre

miul

III 

Premiul 

II 
Premiul I 

   1. OLIMPIADA DE LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

(gimnaziu+liceu) 

2 ment.+9 

premii 

speciale 

- - - 

2. OLIMPIADA DE 

LINGVISTICĂ 

 (gimnaziu+liceu) 

3 - - 1 

3. OLIMPIADA „LECTURA CA 

ABILITATE DE VIAȚĂ” 

(gimnaziu+liceu) 

16 13 14 - 

4. OLIMPIADA DE LIMBA 

FRANCEZĂ (liceu) 

3 1 1 - 

5. OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE 

LIMBA ENGLEZĂ 

(gimnaziu+liceu) 

4 5 5 1 

6. OLIMPIADA DE LIMBA 

GERMANĂ 

(gimnaziu+liceu) 

4 1 - 1 

7. OLIMPIADA DE LIMBA RUSĂ 

MATERNĂ (liceu) 

- - - 1 

8. OLIMPIADA DE LIMBA 

TURCĂ MATERNĂ (liceu) 

- - - 1 

9. OLIMPIADA DE LIMBA 

NEOGREACĂ – NIVEL A2 

(liceu) 

 - - - 1 

10. OLIMPIADA DE 7 - - - 
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MATEMATICĂ 

(gimnziu) 

11. OLIMPIADA DE 

INFORMATICĂ (liceu) 

2 - - - 

12. OLIMPIADA DE 

TEHNOLOGIA INFORMAȚIE 

(liceu) 

- - 2 2 

13. OLIMPIADA DE FIZICĂ 

(gimnaziu+liceu) 

6 1 - 1 

14 OLIMPIADA DE 

ASTRONOMIE ȘI 

ASTROFIZICĂ (liceu) 

- 1 - - 

15. OLIMPIADA DE CHIMIE 

(liceu) 

1 - - - 

16. OLIMPIADA DE BIOLOGIE 

(gimnaziu+liceu) 

7 1 5 1 

17. OLIMPIADA DE ISTORIE 

(liceu) 

2 3 - - 

18. OLIMPIADA DE GEOGRAFIE 

(liceu) 

1 2 - - 

19. OLIMPIADA DE ȘTIINȚE 

SOCIO-UMANE (liceu)  

2 ment. 

psihologie 

 1 

economie 

1 

economie 

20. OLIMPIADA NAȚIONALĂ A 

SPORTULUI ȘCOLAR (liceu) 

1 2 1 4 +1 

(premiu 

etapa 

reg.) 

21. OLIMPIADA DE RELIGIE 

(liceu) 

2 2 1 2 

religie 

islamică 

 TOTAL  72 32 30 18 

TOTAL PREMII = 152 
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REZULTATE  OBȚINUTE LA  OLIMPIADELE ȘCOLARE 

 ETAPA NAȚIONALĂ 2014 -2015 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa Disciplina Premiul 
Profesor 

coordonator 

1.  Martalogu Ionela 
Alina 

XI G Limba italiană I Prof. Doicescu 
Angela 

2.  Demircan Esra 
 

XI D Limba turcă I Prof. Iomer 
Subihan 

3.  Memiș Edis VII B Matematică  Medalie de aur 
Mențiune-calificat 

pentru lotul național 

Prof. Dermengiu 
Alina 

4.  Butilcă Rareș 
Dumitru 

VII B Fizică Medalie de bronz Prof. Sandu 
Matilda 

5.  Boboc Andreea VII A Biologie Mențiune Prof. Bîlbîe Diana 

6.  Blacioti Florentina XI E Limba 
neogreacă 

Mențiune Prof. Guriotis Eleni 

7.  Dede Elis 
 

XI G Psihologie Mențiune Prof. Borugă Silvia 

8.  Popa Monica 
Alexandra 

X G Istorie Premiul special 
acordat de 

Universitatea ,,Babeș-
Bolyai”, Cluj 

Prof. Chivu Dorina 

9.  Dumitrache 
Alexandra 

VIII A Geografie Premiul special Prof.Necula Liliana 
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10.  Mardar Iuliana IX D Limba 
franceză 

Participant faza 
națională 

Prof. Stoenciu 
Carmen 

11.  Peneoașu Cristian-
Ionuț 

XI C Geografie Premiul special Prof. Dumitrașcu 
Alina 

12.  Apetroaie Claudiu-
Alexandru 

XI D Tehnologia 
Informației  

Participant faza 
națională 

Prof.Tănăsescu 
Violeta Gabriela 

13.  Gamulea Andreea  XII B Religie Participant faza 
națională 

Prof. Myrone 
Mirela 

 

 

 

 

REZULTATE  OBȚINUTE  LA OLIMPIADELE  ŞCOLARE  

 
FAZA NAŢIONALĂ 2015 – 2016 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Disciplina Clasa 

Rezultatul 

obținut 

Profesor  

coordonator 

1. Ioniţă  Alexandra Lingvistică XI D Participant faza 

națională 

Prof. dr. Staicu Oana-

Gabriela 

2. Lopoşaru Ana Maria Lectură XI C Participant faza 
națională 

Prof. Pavel  Maria 

3. Popa Monica 
Alexandra 

Limba şi 
literatura 

română 

XI G Participant faza 
națională 

Prof. Enculescu 
Claudia 

4. Dede Elis Limba şi 
literatura 

română 

XII G Participant faza 
națională 

Prof. Năstăsie Adriana 

5. Petrescu Vladimir Matematică  V A Medalie de 

argint 

Prof. Dermengiu Alina 

6. Memiş Edis Matematică VIII 
B 

Mențiune – 
MENCȘ 

Medalie de 
argint 

Prof. Dermengiu Alina 

7. Diaconescu Oana Matematică X B Premiul II Prof. Ghiţă Marius 

8. Butilcă Rareş-
Dumitru 

Chimie VIII 
B 

Mențiune 
specială 

Prof. Albu Valentina 

9. Necula Alexandru Geografie IX A Mențiune Prof. Necula Liliana 

10. Peneoaşu Cristian- 
Ionuţ 

Geografie XII C Mențiune  Prof. Dumitraşcu 
Alina 

11. Dede Elis Psihologie XII G Mențiune Prof. Borugă Silvia 

12. Mardar Iuliana Limba franceză X D Participant faza 
națională 

Prof.  Stoenciu 
Carmen 

13. Martalogu Ionela-
Alina 

Limba italiană XII G Premiul III Prof.  Doicescu Angela 

14. Blacioti  Florentina Limba 

neogreacă 

XII E Participant faza 

națională 

Prof. Guriotis Eleni 

15. Larion Loredana Limba rusă XI B Participant faza Prof. Taras Valentina 
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REZULTATE  OBȚINUTE  LA OLIMPIADELE  ŞCOLARE  

 FAZA NAŢIONALĂ 2016 – 2017 

 

 

națională 

16. Apetroaie Claudiu 
Alexandru 

Tehnologia 
Informației 

XII A Medalie de 
argint 

Prof. Tănăsescu 
Gabriela-Violeta 

17. Rusu Eduard Ed.fizică și 

sport - Cros 

IX A Calificat faza 

națională 

Prof. Bulac Mariana 

NR.  

CRT. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

DISCIPLINA  CLASA  REZULTATUL 

OBȚINUT 

PROFESOR  

COORDONATO

R 

1.  Ali Atila Economie XII G Premiul I 

 
Prof. Buliga 

Daniela 

2.  Asan Geansel Religie islamică IX F Premiul I 
 

Prof. Eynalle 

Aimer 

3.  Asan Melihan 

Yelduz 

Religie islamică IX C Premiul II 

 
Prof. Eynalle 

Aimer 

4.  Ablachim Erin Limba turcă V A Premiul III 

 

Prof. Iomer 

Subihan 

5.  Nicanov Luchian Limba rusă IX D Premiul III 

 

Prof. Oprea V. 

6.  Rădulescu  

Andreea 

Limba neogreacă IX C Premiul special Prof. Guriotis  

Elena 

7.  Carataş Maria Limba franceză IX B Mențiune 

specială 

 

Prof. Carataş 

Adela 

8.  Boboc Andreea Biologie IX  Menţiune 

 

Prof. Ghigea Iulia 

9.  Bleandă Anja Lingvistică VII B Calificat faza 

națională 

Prof.  Năstasie 

Adriana 

10.  Bleandă Anja 

Alexa 

Limba germană VII B Calificat faza 

națională 
Prof. Leonte  

Raluca 

11.  Stănilă Andrei 

Nicolae 

Tehnologia 

Informaţiei 

XII B Calificat faza 

națională 

Prof.  Barbu 

Cristina 

12.  Deleanu Florin  

Valentin 

Tehnologia 

Informaţiei 

X D Calificat faza 

națională 

Prof. Dumitrof 

Cristian 

13.  Oprişan Ştefan Cross VII C Calificat faza 

națională 

Prof. Bulac 

Mariana 

14.  Rusu Eduard Cross X  A Calificat faza 

națională 

Prof. Bulac 

Mariana 
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I.6 ORGANIGRAMA INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
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I.7 MONITORIZAREA ABSOLVENȚILOR CLASELOR a XII a 

 

ANUL  ȘCOLAR 2014-2015 

 

DOMENIUL Nr.  

absolvenți 

Matematică- Informatică 7 

Fizică 1 

Inginerie 70 

Biologie 2 

Chimie 1 

Medicină 26 

Farmacie 6 

Drept 6 

ASE 25 

Filologie 9 

Psihologie 11 

Jurnalism 2 

SRI 1 

Arhitectură și urbanism 2 

Arte si coregrafie 1 

Regie-film 1 

Științe ale naturii și științe agricole  5 

Balneofiziokinetoterapie 7 

Academia Navală 5 

UMC 19 

Studii în străinătate 

 Computer Science, Anglia-2 

 Language, culture and Communication, 

University of Warwick-3 

 Advertising and Marketing, Lancaster 

University-2 

 Coventry University-3 

 

10 

Elevi necuprinși în învățământul universitar 2 

Total elevi 216 
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6 1

70

2

126
66

25

9

11

1

1

2

1

1

7
5

18
10 2

5

Matematica -informatică

Fizică

Inginerie

Biologie

Chimie

Medicină

Farmacie

Drept

ASE

Filologie

Psihologie

Jurnalism

SRI

Arhitectură și urbanism

Arte și coregrafie

Regie Film

Științe ale naturii și

științe agricole
Balneofiziokinetoterapie

Academia Navală

UMC

Studii în străinătate

Elevi necuprinși în

învățământul universitar  
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ANUL ȘCOLAR 2015-2016 
 

 

DOMENIUL 
Procent  

Informatică 10,77% 

Fizică 0,059% 

Inginerie 13,17% 

Biologie 2,99% 

Chimie 1,79% 

Medicină 16,6% 

Farmacie 4,79% 

Drept 5,98% 

ASE 5,98% 

Psihologie 1,79% 

Jurnalism 0,59% 

Arhitectură și urbanism 2,39% 

Științe agronomice și medicină veterinară 1,79% 

Academia Navală 11,97% 

UMC 4,79% 

Studii în străinătate 6,59% 

Marea Britanie - Coventry University  

Holand Univ. of Applied Sciences -Amsterdam/Diemen  

Fac. KEA - Scoala de Design si Tehnologie Copenhaga  

Loughborough University International Busines, Marea Britanie  

University of Sunderland - Criminology and Psychology, Marea 

Britanie 

 

Cesar Ritz Colleges-Hotel and Tourism Management, Elveția  

University of Bedfordshire - Business Management  

Facultatea de Drept Verona - Italia  

Facultatea de Drept - Londra   

Colegiul Muzical Berklee - Percutie  

Swansea University - Inginerie aerospațială  

Alte facultăți 7,43% 
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I.8  CULTURA  ORGANIZAȚIONALĂ 

O condiție esențială a dezvoltării organizaționale este formarea unei culturi temeinice, 

proces în care competențele umane ale managerilor sunt hotărâtoare. Managerul poate să-și 

propună menţinerea sau schimbarea culturii organizaționale. De aceea este necesar să 

identifice tipul de cultură, să o înțeleagă, să o modeleze pentru a putea promova un climat 

școlar pozitiv. 

Cultura organizațională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile 

dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, 
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respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, 

dorinţă de afirmare. Climatul şcolar din Liceul Teoretic ,,Traian” este caracterizat prin 

dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ 

care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de 

sprijin reciproc. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în 

conduita cadrelor didactice. 

 
 

II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN  

 În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese susţinute în 

realizarea efectivă a unui spaţiu european extins al educaţiei, în perspectiva cerinţelor 

societăţii și economiei bazate pe cunoaștere. Astfel, contextul european actual oferă o serie de 

documente de referinţă, cu rol important în regândirea, reorganizarea și armonizarea 

sistemelor de învăţământ, din perspectiva asigurării calităţii educaţiei și a mobilităţii 

profesionale și de studiu. 

 
 

II. 1. CONTEXT EUROPEAN 

 
Reforma curriculară – a programei școlare și, deci, a întregii viziuni asupra sistemului 

de învăţământ – a constituit unul dintre cele mai controversate procese de schimbare care s-au 

produs în învăţământul românesc după decembrie 1989. Considerată de unii ca fiind cea mai 

importantă transformare educaţională din ultimii o sută de ani, contestată de alţii, schimbarea 

din domeniul curriculum-ului va stârni probabil încă multă vreme polemici. 

Documentele europene cu impact și implicaţii semnificative asupra schimbărilor 

introduse în sistemul de învăţământ românesc sunt Recomandarea Parlamentului European și 

a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe 

parcursul întregii vieţi și Cadrul European al Calificărilor (European Qualifications 

Framework – EQF). Acestea au rol de repere decizionale majore pentru fundamentarea 

procesului de reformare a învăţământului preuniversitar din România și pentru faptul că sunt 

direct asociate cu strategia educaţiei permanente. 

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind 

competențele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi conturează, pentru 

absolvenţii învăţământului obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe opt 

domenii de competenţă. Competenţele sunt definite ca ansambluri de cunoștinţe, deprinderi și 
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atitudini care urmează să fie formate până la finele școlarităţii obligatorii. Structurarea acestor 

competenţe-cheie se realizează la intersecţia mai multor paradigme educaţionale și vizează 

atât domenii „academice” (de exemplu Comunicarea sau competenţele în Matematică, știinţe 

și tehnologie), precum și aspecte inter- și trans- disciplinare realizabile prin efortul mai multor 

arii curriculare. 

 

II. 2. CONTEXT NAŢIONAL 

 

Premisa politicii Ministerului Educaţiei Naţionale privind descentralizarea este 

consistentă. Diagnoza este structurată pe zone critice, care devin și principalele domenii în 

care va acționa strategia de descentralizare. Aceste domenii sunt: 

a) Curriculum 

 Curriculum la decizia şcolii (CDŞ),  redus ca pondere față de nevoile și interesele 

comunităţii locale. 

 CDŞ structurat mai ales pe nevoile cadrelor didactice şi nu ale comunităţii (elevi, 

părinţi, agenţi economici etc.). 

 Rolul redus al structurii-expert de la nivel central (ex. Consiliul Național pentru 

Curriculum). 

 Alocarea centralizată a resurselor pentru manualele şcolare, ceea ce duce, în unele 

cazuri, la primatul preţului în faţa calităţii. 

 Necorelarea activităţii celor două structuri-expert de la nivel central (CNC şi Consiliul 

National pentru Aprobarea Manualelor - CNAM ) şi, adăugam noi, între acestea şi 

Serviciul Naţional de Evaluare si Examinare (SNEE). 

 

b) Evaluarea si certificarea 

 Certificarea pregătirii profesionale realizată, în unele cazuri, de persoane nepregătite 

în acest sens. 

 

c) Reţeaua şcolară şi fluxurile de elevi 

 Reţeaua şcolară este fundamentată pe structura existentă de multă vreme (filiere, 

profiluri, specializări şi norme didactice).  
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 Consilierea şi orientarea nu au efectele scontate, iar deciziile se iau adesea, la nivel 

central și judeţean, fără consultarea părților interesate de la nivel local. 

 Rolul minor, în stabilirea reţelei şcolare, al autorităţilor publice locale. 

 

d) Conducere şi administrare  

 Necorelarea finanţării şcolii cu obiectivele locale de dezvoltare a comunităţii. 

 Administrarea curentă a patrimoniului și a fondurilor şcolii în afara acesteia, la nivelul 

consiliilor locale. 

 

e) Resursele umane 

 Comunitatea locală şi chiar directorul şcolii sunt lipsiţi de multe ori de autoritatea 

decizională în privinţa personalului didactic, deciziile majore fiind luate la nivelul ISJ 

şi al ministerului. 

 Cadrul legislativ restrictiv privind salarizarea şi normarea personalului didactic. 

 Centralizarea formării și dezvoltării profesionale a personalului şi necorelarea ei cu 

nevoile şi interesele beneficiarilor. 

 

f) Politicile de finanţare 

 Imposibilitatea finanţării coerente, pe baza de formule şi standard, din cauza 

constrângerilor legislative. 

 Circuitul încă greoi de finanţare a unităţilor şcolare. 

 Metodologia de calcul a costurilor-standard nu ia în considerare criteriile de calitate şi 

de performanţă educaţională. 

 Sistemul de culegere, prelucrare şi transmitere a datelor nu este suficient de credibil şi 

de eficient pentru a oferi o bază obiectivă procesului decizional. 

În afara domeniilor menţionate, orice proces de descentralizare mai afectează, cu 

siguranţă şi alte domenii ale educaţiei şi al vieţii şcolare cum ar fi: 

 Sistemele de management al calitaţii (inspecţie, control şi asigurare a calitaţii). 

 Alegerea metodologiei didactice şi a auxiliarelor curriculare - inclusiv TIC. 

 Fluxurile de elevi - mai ales modul de trecere de la un ciclu şcolar la altul şi de 

transfer de la o unitate şcolară la alta. 
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 Inspecţia şcolară - sub diferitele ei tipuri şi forme. 

Toate aceste domenii sau subdomenii au fost luate în vedere în momentul elaborării 

Strategiei de descentralizare a învatamântului preuniversitar. Pornind de la situaţia existentă, 

aceasta îşi propune obţinerea unor rezultate și efecte durabile la nivelul sistemului şcolar: 

 Eficientizarea activitaţii şi creşterea performanţelor. 

 Democratizarea sistemului educaţional. 

 Transparenţa decizională. 

 Creşterea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale. 

 Stimularea inovației, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice. 

 

II. 3. CONTEXT LOCAL 
 

 
CADRUL GEOGRAFIC ȘI ISTORIC 

Constanța este situată în Regiunea de dezvoltare Sud-Est  a României, a doua regiune 

importantă din punct de vedere socio-economic a României . Din punct de vedere 

administrativ, Regiunea Sud-Est cuprinde 6 județe: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, 

Vrancea. Din perspectiva dimensiunii județelor, Constanţa ocupă 20% din totalul suprafeței 

Regiunii de Sud-Est. 

Constanţa este cel mai vechi oraş de pe teritoriul României. Prima atestare 

documentară datează din sec. VI î. Hr., când pe locul actualei peninsule (şi chiar sub apele de 

azi, în dreptul Cazinoului) s-a format o colonie greacă numită Tomis. 

Localitatea a fost cucerită de romani în anul 71 î. Hr. şi redenumită Constantiana, după 

sora împăratului Constantin cel Mare. În cursul secolului XIII, Marea cea Mare (cum era 

denumită atunci Marea Neagră) a fost dominată de negustorii italieni din Genova care au 

ajutat la dezvoltarea oraşului. Ulterior, Constanţa a cunoscut o perioadă de regres sub 

conducerea otomană, devenind un simplu sat locuit de pescari greci şi de crescători de cai şi 

oi, tătari.   

După războiul ruso-turc (1877-1878), când Dobrogea a devenit o parte a Regatului 

României, „sătucul turcesc Küstenge redevine iar Constanţa romană” şi principalul port al 

statului, crescând continuu, deţinând acest rol până astăzi. 

O a doua etapă a procesului de evoluţie spectaculoasă a oraşului Constanţa a 

reprezentat-o perioada interbelică, următorul moment marcant în evoluţia sa constituindu-l 

revoluţia din 1989. 
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          În județul Constanța predomină relieful de podiș cu altitudine redusă, cu valori sub 

200 m, doar în nordul județului altitudinea atingând pe alocuri 250 m.                                                            

Podișul Casimcea ocupă partea de nord a județului, iar în partea de sud se întinde Podișul 

Dobrogei de Sud care seamănă cu o câmpie înaltă, având un aspect calcaros. Litoralul Mării 

Negre este format la nord din cordoane de nisip, care separă lacurile de mare, iar în partea 

sudică se remarcă o faleză abruptă formată din calcare și loess cu înălțimi  de 15-30 m. 

  Constanța este municipiu de rangul I al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. 

             Potrivit legislației în vigoare, municipiile de rang I sunt centre de dezvoltare, cu o 

populație de minimum 200.000 de locuitori, cu accesibilitate directă la rețeaua de căi de 

comunicații paneuropene (rutiere, feroviare, navale şi aeriene), cu o bază economică flexibilă 

şi în care tehnologizarea este pronunțată. În aceste unități administrativ-teritoriale, oferta 

educațională este complexă, inclusiv nivelul universitar este bine reprezentat. Legislația 

stabileşte faptul că municipiile de rang 0 şi I sunt singurele localități urbane care pot deveni 

zone metropolitane prin colaborarea cu localitățile urbane şi rurale aflate în proximitate, adică 

situate la o distanță nu mai mare de 30 de km, şi cu care a dezvoltat relații de cooperare pe 

multiple planuri 

             Prin H.G. 998/2008 Constanța a fost desemnată ca „pol național de creştere în care se 

realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară şi națională”. 

 

CARACTERISTICI DEMOGRAFICE 

 

Se reţin din analiza demografică, diversitatea etnică, gradul ridicat de urbanizare al 

regiunii dar şi ponderea semnificativă a populaţiei rurale. Scăderile prognozate pentru totalul 

populaţiei judeţului şi mai ales scăderile înregistrate în ultimii ani la populaţia cu vârsta între 

0-14 ani, mai mare în mediul rural decât în mediul urban,  vor influenţa structura reţelei 

şcolare prin concentrarea activităţilor şi creşterea competiţiei între şcoli. Scăderile prognozate 

pentru populaţia din grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-24 ani impun optimizarea ofertei 

de formare profesională iniţială. Ponderea mai mare decât media regională a populaţiei cu 

vârsta între 30-64 ani va conduce la o creştere a nevoilor de formare continuă.  Apreciem că 

într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună accent pe 

calitate în formarea profesională, certificată prin inserţia socio-profesională a absolvenţilor.  

Creşterea numărului populaţiei cu vârsta de 60 de ani şi peste, apreciem că va conduce la 

sporirea nevoilor din domeniul asistenţei sociale şi medicale, învăţământul fiind chemat să 
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răspundă prin oferta de formare la această realitate, atât prin planurile de şcolarizare cât şi 

prin curriculum adaptat.  

             Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani ridică problema 

adaptării reţelei şcolare de formare profesională iniţială şi a adoptării unor măsuri eficiente 

pentru asigurarea accesului acestei categorii, cu asigurarea egalităţii şanselor. 

 

SITUAȚIA SOCIO-ECONOMICĂ 

 

Din analiza mediului economic se constată diversitatea activităţilor economice, 

creşterea ponderii serviciilor în economia judeţeană (având cea mai mare contribuţie în 

formarea PIB regional), precum şi dinamica construcţiilor. 

Economia judeţului se află pe un trend crescător. Cele trei  porturi maritime ale 

României (Constanţa Sud-Agigea, Midia şi Mangalia), dar și  portul Constanţa, cel mai 

important port la Marea Neagră, au contribuit la acest trend.  Sectorul serviciilor este în 

continuă creştere, urmat de sectorul industrie. Agricultura deţine o pondere de 7,21%,  iar 

construcţiile de 13,94% . 

 
 

III. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

Liceul Teoretic ,,Traian” s-a remarcat în ultimii ani prin susţinerea unui învăţământ de 

performanţă, la standarde europene, ceea ce i-a conferit un loc binemeritat la nivelul 

comunităţii locale. Preocuparea permanentă a managementului şcolii de a asigura resurse 

umane cu o înaltă calificare, o bază materială la standarde de calitate, precum şi transparenţa 

în comunicarea cu  instituţiile  locale şi naţionale i-au asigurat un loc important în rândul 

liceelor de prestigiu din Municipiul Constanţa. Situat în zona centrală a Municipiului 

Constanţa, Liceul Teoretic ,,Traian”, dar şi printr-o politică de diversificare şi adaptare 

permanentă a ofertei educaţionale la cerinţele educaţionale ale societăţii, unitatea noastră 

şcolară a reuşit să atragă elevi la toate cele trei specializări: matematică-informatică, ştiinţe 

ale naturii şi filologie. Implicarea elevilor în numeroase proiecte educaţionale şi competiţii 

naţionale şi internaţionale, comunicarea permanentă cu elevii, precum şi menţinerea  unei 

înalte ţinute ştiinţifice a procesului educaţional au determinat crearea unei culturi 

organizaţionale bine conturate. 

Printre proiectele desfăşurate la nivelul şcolii  în colaborare cu alte instituţii s-au 

remarcat: 
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 Festivalul de Scurtmetraj pentru liceeni - ,,FILMMIC” 

 Simpozionul ,,Interculturalitate în spațiul dobrogean” 

 Școala de vară ,,Traian Summer School” 

 POSDRU ,,Construiește-ți cariera, pas cu pas!” 

 POSDRU ,,Energy SMART” 

 Proiect educațional – Concurs de chimie organică „Margareta Avram” 

 Proiectul județean ,,Ziua Europei”, organizat în parteneriat cu ISJ Constanța, Direcția 

pentru Tineret și Sport Constanța și Fundația TEAM 

 ,,Ziua Porţilor Deschise”- proiect de promovare  a ofertei educaţionale 

 Protocol de colaborare privind desfășurarea programelor de educație pentru sănătate 

(având ca partener Fundația „Tineri pentru tineri”) 

 Proiectul educațional „Eco Champions” (având ca partener Asociația ”Mai mult verde 

” și CEZ România) 

 Colaborări cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța, cu Inspectoratul de 

Poliție Județean - Secția 3/ Poliția de proximitate 

  Programul Educațional și Concursul Național ,,Școli pentru un viitor verde” 

 Proiectul ,,Noaptea cercetătorilor” 

 Proiect de voluntariat ,,Let's do it Romania” 

 Proiect ,,Viitorul îți aparține”- având ca partener Autoritatea Națională pentru 

Tineret și Sport Constanța 

 Activități desfășurate în cadrul Programului Naţional ,,Școala Altfel” 

 Târgul Ofertelor Educaționale  - coordonator I.S.J. Constanța 

 ,,În lumea muzicii” - activități la Teatrul Național de Operă și Balet Constanța 

 ,,Ora de teatru”- vizionarea a diferite piese de teatru  

 Acțiuni de voluntariat la Centrul pentru Educație incluzivă ,,Delfinul”, Centrul 

,,Orizont”, ,,Don Bosco” etc. 

 Parteneriat educațional cu Liceul “Edremit Korfez Anadolu Lisesi” din Turcia etc. 

Toate aceste acțiuni au consolidat colectivul de cadre didactice și elevi, au crescut 

coeziunea la nivelul grupului, fapt ce s-a reflectat și în rezultatele obținute la învățătură și au 

generat o mai bună vizibilitate la nivelul  comunității locale. 
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IV. ANALIZA P.E.S.T.E. 
 

 
IV.1 CONTEXTUL POLITIC 
 

  Deşi aparent îndepărtate, aspectele politice se regăsesc în analiza contextelor în care 

fiinţează unitatea şcolară.   Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul 

preuniversitar românesc este reglementat prin documentele specificate la cadrul juridic. 

Politicile educaţionale sunt în curs de redefinire şi restructurare. 

    Oferta politică a guvernului în domeniul educaţiei în învăţământul preuniversitar este 

construită în jurul următoarelor obiective majore: 

 acces egal şi sporit la educaţie; 

 calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere, 

descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ; 

 transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României; 

 considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen 

lung; 

 combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală,  compatibilizarea europeană şi 

scoaterea învăţământului românesc din izolarea din ultimii ani,  dezvoltarea instituţională a 

educaţiei permanente. 

În acest context se impun cu precădere următoarele direcţii de acţiune: 

● Trecerea de la un curriculum axat pe acumularea de informaţii la un curriculum flexibil, 

centrat pe formarea de competenţe relevante pentru piaţa muncii, pentru dezvoltarea 

capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi a celei de adaptare la situaţii noi; 

● Accelerarea descentralizării în contextul asigurării calităţii învăţământului; 

● Eliminarea abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu; 

●Generalizarea învăţării informatizate; 

● Cuprinderea tuturor copiilor cu nevoi speciale şi din grupuri vulnerabile în învăţământul     

    special sau de masă; 

● Asigurarea coerenţei procedurilor de evaluare şi a examenelor pe baza standardelor       

   naţionale adecvate ciclurilor de învăţământ; 

● În domeniul învăţământului şi educaţiei pentru minorităţile naţionale se vor avea în vedere: 

- accesul egal la educaţie în toate ciclurile de învăţământ; 

- asigurarea  manualelor şcolare; 
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- asigurarea condiţiilor de însuşire a limbii române şi a limbii materne; 

- promovarea interculturalităţii. 

● Susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţă; 

● Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă     

    psihopedagogică; 

● Eliminarea violenţelor din şcoală şi din jurul ei; 

● Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă,     

   cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, prin sport etc.). 

    Oportunităţile create de politica educaţională susţinută de guvern, pentru şcoala noastră, sunt 

legate de asigurarea dotărilor necesare prin programe guvernamentale, accesul la programe 

internaţionale, dezvoltarea învăţământului în limba maternă, proiectarea unui sistem modern de 

evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor, diversificarea metodelor şi practicilor didactice, 

deplasarea accentului de la caracterul informativ la cel formativ, introducerea formelor 

contemporane de cooperare internaţională etc. 

    Este deosebit de importantă poziţia administraţiei locale de sprijin acordat şcolii pentru 

întărirea rolului pe care aceasta îl joacă în comunitate. De asemenea, sunt de menţionat 

domeniile prioritare ale Administraţiei publice locale: reabilitarea şi modernizarea unităţilor 

de învăţământ, dezvoltarea şi diversificarea asistenţei sociale pentru populaţie, centre 

educaţionale de zi pentru copiii aflaţi în dificultate, accelerarea introducerii calculatoarelor şi 

generalizarea accesului la internet în unităţile de învăţământ. 

      Având în vedere că unitatea  noastră şcolară  s-a remarcat  în elita şcolilor din 

municipiu, a fost analizată posibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor de învăţământ, a 

infrastructurii educaţionale, în aşa fel încât şcoala să îşi poată valorifica experienţa şi 

valorile acumulate. 

 

IV.2  CONTEXTUL ECONOMIC 

    La nivel naţional, conform datelor furnizate de Comisia Naţională pentru statistică, 

tendinţa generală privind evoluţia forţei de muncă a constituit-o, în ultimii ani scăderea 

populaţiei ocupate şi creşterea ratei şomajului datorită privatizării marii industrii şi 

retehnologizării acesteia. 

    Raportările anuale ale Agenţiei Municipale de Ocupare a Forţei de Muncă-Constanţa 

demonstreză dificultăţile întâmpinate de absolvenţii învăţământului preuniversitar de a se 

integra pe piaţa muncii, absolvenţii de licee fără atestat profesional deţinând ponderea cea mai 

mare a celor intraţi în şomaj. 
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   Insuficienta pregătire şi tendinţele de pe piaţa muncii se reflectă în mod negativ asupra 

opţiunilor făcute la admitere de către elevii de clasa a VIII-a, specializările teoretice fiind în 

continuare mai căutate, în detrimentul unor specializări oferite de învăţământul tehnic, chiar 

dacă cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte cu mult oferta actuală. 

     Monitorizarea anuală a absolvenților de liceu indică un procent de 100% de 

cuprindere în învățământul superior în domenii de vârf, precum informatică, 

automatică, medicină, arhitectură, inginerie navală/arhitectură navală, studii economice 

și de drept etc. . 

     Referitor la absolvenții claselor a VIII a se observă o orientare predominantă spre 

liceele teoretice, secțiile cu predare  bilingvă, de aceea liceul și-a diversificat oferta 

educațională înființând specializarea Matematică-informatică, bilingv limba engleză. 

     Legislaţia actuală financiară permite atragerea de fonduri extrabugetare la nivelul liceului, 

dar interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru instituţiile de 

învăţământ este de multe ori scăzut .  

        Efectul acestor factori asupra situaţiei economico-financiare poate fi extrem de grav, de 

la dezinteres şi absenteism  ridicat până la un posibil abandon şcolar. Un efect pozitiv în acest 

context îl are extinderea programelor sociale din domeniu. 

 

IV.3 CONTEXTUL SOCIAL 

    Din punct de vedere social, trebuie subliniată influenţa mentalităţii majorităţii populaţiei 

municipiului, care acordă o mare valoare pregătirii academice, de cultură generală, fapt ce 

determină ca primele opţiuni ale părinţilor şi elevilor la intrarea în ciclul postgimnazial să fie 

pentru specializările profilurilor teoretice. Pe de altă parte, din chestionarele aplicate de 

diverse instituţii de profil, se constată că majoritatea persoanelor intervievate au un nivel 

foarte scăzut de cunoştinţe în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ din România, lipsa de 

cunoştinţe manifestându-se inclusiv în ceea ce priveşte informaţiile esenţiale privind educaţia, 

cum ar fi numărul claselor din învăţământul obligatoriu, gratuitatea învăţământului de stat etc. 

. 

     În acest context, orice modificări survenite în politica educaţională – fie ele de structură 

sau de conţinut – sunt percepute deformat, prin prisma experienţei personale şi a felului în 

care   s-a asigurat accesul la informaţie. Mass-media reprezintă de cele mai multe ori 

principalul intermediar în comunicarea noutăţilor în rândul elevilor şi părinţilor, substituindu-

se uneori factorilor ce ar trebui să asigure informarea corectă a baneficiarilor educaţiei – 
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diriginţi, cadre didactice, conducerea şcolii. Astfel, orice informaţie apărută distorsionat în 

presă este preluată ca atare de către elevi şi părinţi, fără a fi verificată în prealabil.  

Din acest punct de vedere, este necesar ca toate cadrele didactice care au obligaţia de a 

informa elevii şi părinţii asupra modificărilor legislative şi nu numai (metodologii de 

examene, admitere, drepturi şi obligaţii ale elevilor etc.) să fie, în primul rând, ele bine 

informate, pentru a putea răspunde întrebărilor şi pentru a-i consilia corect şi prompt. 

La nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen 

lung asupra întregului sistem de învăţământ. Zona în care este situată unitatea şcolară este 

favorabilă instruirii, familia şi comunitatea locală, în general, putând sprijini eforturile şcolii 

pentru educarea copiilor. Astfel, liceul este căutat de copiii crescuţi într-un mediu social care 

apreciază şi favorizează educaţia, pentru care formarea este un proces continuu. Nu în ultimul 

rând, trebuie remarcată influenţa negativă asupra sistemului de învăţământ a materialelor 

apărute în mass-media centrală. Această tendinţă se reflectă în opinia generală asupra 

învăţământului românesc cu efecte negative pe termen lung. 

 Abordarea problemelor sociale se face cu o seriozitate crescândă la nivel naţional şi 

local, existând programe speciale pentru combaterea delicvenţei, consumului de etnobotanice, 

droguri, alcool, sărăciei, şomajului, iar evoluţia ascendentă a economiei este un mijloc eficient 

de combatere şi ameliorare a problemelor sociale.  

  Poziţia diferitelor grupuri de interes faţă de şcoală se află pe o pantă ascendentă, manifestată 

printr-un sprijin tot mai important pe care Poliţia, Jandarmeria şi Primăria îl acordă şcolii.  

   Se constată şi o receptivitate sporită a părinţilor faţă de acordarea de sprijin financiar în 

vederea achiziţionării de calculatoare, tehnologie, mass-media. 

   Comunitatea, în ansamblul ei, conştientizează că şcoala şi educaţia reprezintă mijloace de 

promovare socială, atât pentru individ, cât şi pentru comunitate.  

              

IV.4  CONTEXTUL  TEHNOLOGIC 

      Analiza contextului tehnologic se impune deoarece tehnologia poate aduce un spor 

substanţial de calitate şi eficienţă procesului de învăţământ. În prezent, forma cea mai 

importantă a contextului tehnologic este TEHNOLOGIA INFORMATICĂ, cu implicaţiile ei 

în comunicaţii şi procesarea informaţiei. Dotarea cu calculatoare, accesul la INTERNET, la 

biblioteci virtuale sau la reţele instituţionale sunt decisive pentru dezvoltarea instituţiilor de 

învăţământ. Pentru o instituţie care profesionalizează în domeniul informatic, cum este 

unitatea noastră, contextul tehnologic influenţează structura programelor de studii, 

calitatea procesului de învăţământ şi, implicit, calitatea absolvenţilor.  
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       Se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor 

tehnologii. Ministerul Educaţiei Naționale acordă sprijin unităţilor şcolare în sensul predării 

învăţării asistate de calculator. Programul AEL a prezentat avantaje indiscutabile pentru 

modernizarea procesului de învăţământ. De aici, necesitatea formării cât mai multor cadre 

didactice în folosirea mijloacelor TIC . 

  Liceul Teoretic ,,Traian” este acreditat în prezent pentru susținerea cursurilor ECDL și 

obținerea Permisului  European pentru conducerea  calculatorului. Numeroase cadre didactice 

au parcurs cursuri de formare în domeniul  TIC, prin intermediul cărora și-au dezvoltat 

competențe de operare pe calculator și utilizarea unor soft-uri educaționale. 

    Anual s-au depus eforturi pentru modernizarea dotărilor din cele două laboratoare de 

informatică. Participarea elevilor la proiecte educaționale sub coordonarea profesorilor de 

informatică s-a concretizat în obținerea unei table ,,inteligente”utilizată la toate disciplinele de 

studiu. Laboratoarele și cabinetele școlare dispun de laptop-uri, videoproiectoare, LCD-uri 

etc. . 

 

IV.5 CONTEXTUL ECOLOGIC 

           La nivel naţional, s-a inclus printre domeniile prioritare Programul de protecţie a 

mediului şi creşterii calităţii vieţii. Acest context capătă o amploare crescândă şi se referă la 

modul în care proiectele şcolii pot contribui la protejarea mediului. Trăim într-o ţară în care 

nivelul de poluare este în creştere datorită urbanizării. De asemenea, se alocă foarte puţini 

bani  pentru programele de  protecţia mediului şi conservarea florei şi faunei în toate zonele. 

Astfel, considerăm binevenite orice proiecte cu privire la protecţia mediului, mai ales că, 

odată cu integrarea în Uniunea Europeană, aceasta este  una din problemele esenţiale care 

necesită rezolvare. Astfel, educaţia ecologică trebuie să devină o prioritate şi o componentă 

activă în educarea tinerei generaţii. La nivelul unității școlare s-au desfășurat mai multe 

acțiuni de ecologizare a unor ecosisteme, elevii și profesorii liceului nostru implicându-se în 

activități ecologice, precum: 

- ,,Let s do it Romania” 

- ,,Ora Pământului” 

- ,,Ecochampions” 

- ,,Țara lui Andrei” etc. 
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V. ANALIZA   S.W.O.T. 

Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărui proiect 

educaţional. Deşi anumite nevoi pot apărea pe parcursul procesului, este important ca 

pregătirea planificată să abordeze nevoile deja identificate. Urmare directă a diagnozei 

mediului intern şi extern prezentăm: 

 

V1  RESURSE CURRICULARE 

PUNCTE TARI / STRENGTHS PUNCTE SLABE/ WEAKNESSES 

 Cultura calităţii devenită componentă 
intrinsecă a procesului instructiv-educativ 

 ofertă curriculară bine fundamentată pe 
filiera teoretică 
 unitatea dispune de întregul material 

curricular (planuri de învăţământ, programe 
şcolare, programe opţionale, ghiduri de 

aplicare, auxiliare, etc) 
 cadre didactice-membri în comisiile de 
evaluare şi examinare 

 prezenţa consilierii psihopedagogice utilă 
proiectării de curriculum 

 conexiune la internet 

 oferta şcolii nu satisface nevoile  tuturor 

elevilor 

 opţiunile se fac în funcţie de decizia 

majorităţii elevilor clasei 

 conservatorismul şi rezistenţa la schimbare 

a unor cadre didactice 

 ineficienta evaluare de curriculum  
 antrenarea unui număr insuficient de cadre 

didactice în activităţile educative şcolare şi 
extraşcolare 
 

OPORTUNITĂŢI/ OPPORTUNITIES AMENINŢĂRI/ THREATS 

 programul de guvernare, care susţine 

compatibilizarea sistemului educativ românesc 
cu sistemele europene 

 existenţa multor posibilităţi de informare şi 
de formare a cadrelor didactice 
 creşterea gradului de autonomie 

instituţională a şcolii 
 colaborarea cu comunitatea locală în 

vederea realizării analizei de nevoi a acesteia 
şi, implicit, a dezvoltării curriculare 

 

 concurenţa liceelor teoretice din municipiu 

 nivelul economic al  populaţiei din zonă 
 incoerenţa legislativă 

 dezechilibrul real dintre numărul de ore, 
conţinuturile programelor şi nivelul de cunoştinţe şi 
deprinderi cu care elevul intră în liceu 

 
 

V. 2 RESURSE UMANE 
 

PUNCTE TARI/ STRENGTHS PUNCTE SLABE/ WEAKNESSES 

 cadre didactice calificate – 100% 

 numărul mare de cadre didactice cu 
grade didactice 

 slaba motivare a cadrelor didactice şi a 

personalului auxiliar pentru formare 
continuă  
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 cadre didactice titulare cu doctorat  

 participarea multor cadre didactice la 
stagii de formare  

 cadre didactice inspectori,/cadre 
didactice metodişti ISJ, profesori 
mentori /formatori , membri în Consiliul  

Consultativ de specialitate 
 elevi participanţi şi premiaţi la 

concursuri şi olimpiade, inclusiv cele 
naţionale şi internaţionale 

 rezultate foarte bune ale elevilor la 

examenele de Evaluare Naţională şi 
Bacalaureat 

 Cuprinderea absolvenţilor în 
învăţământul superior – 100% 

 utilizarea pe scară redusă a metodelor 

interactive în procesul de predare-învăţare 
 conservatorismul unor cadre didactice 

privind aspecte, precum: organizarea şi 
desfăşurarea lecţiilor cu caracter 
interdisciplinar, centrarea activităţii 

didactice pe nevoile elevului, lucrul în 
echipă, informatizarea învăţământului etc. 

 lipsa de interes manifestată de unele cadre 
didactice pentru propria formare 
profesională şi/sau managerială 

 personal didactic auxiliar şi nedidactic 
insuficient 

 neimplicarea unor cadre didactice în actul 
decizional şi educaţional. 

 necunoaşterea de către toate cadrele 

didactice a modalităţilor de utilizare a 
echipamentelor audio-video şi TIC  

 disfuncţionalităţi în comunicarea internă şi 
externă  

OPORTUNITĂŢI/ OPPORTUNITIES AMENINŢĂRI/ THREATS 

 
 diversificarea ofertei de formare 

continuă a personalului didactic 
 existenţa multor posibilităţi de informare 

şi de formare a cadrelor didactice 

 colaborarea cu instituții de învățământ 
superior care oferă oportunități de 

formare continuă 
 colaborarea cu C.C.D. Constanţa 

 insuficiența personalului calificat în 
consilierea copiilor cu cerințe educaționale 

speciale 
 scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii 

asupra normării personalului didactic şi a 

reţelei şcolare. 

 

 
 
 

V. 3 RESURSE  FINANCIARE ȘI MATERIALE 
 

PUNCTE TARI/ STRENGTHS PUNCTE SLABE/ WEAKNESSES 

 bază materială cu mobilier şcolar modular 
 existenţa laboratoarelor de informatică 

dotate cu tehnică informaţională şi de 
comunicare 

 existenţa cabinetelor medical şi de consiliere 
psihopedagogică 
 existenţa a 2 laboratoare de informatică cu o 

reţea de 60 de calculatoare şi un server, 

 
 insuficiența resurselor extrabugetare 

 legislaţia sponsorizării nu acordă agenţilor 
economici suficientă libertate pentru sprijin 

financiar acordat şcolilor 
 insuficienta pregătire a cadrelor pentru 
accesarea fondurilor nerambursabile pentru 

educaţie 
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V. 4 RELAȚII SISTEMICE, COMUNITARE ȘI INTERNAȚIONALE 

conectate la internet 

 existenţa licenţelor pentru programele 
informatice 

 existenţa unei biblioteci cu un fond de carte 
şcolară de 22000 volume 
 dotarea cu calculatoare conectate la internet 

a serviciilor secretariat, contabilitate, 
administraţie, a laboratoarelor de chimie, fizica, 

biologie  
 dotarea laboratoarelor de fizică, chimie, 
biologie, a sălii de sport şi a cabinetului de 

consiliere psihopedagogică prin programe 
guvernamentale 

 existenţa unui parc tematic ce poate fi 
reamenajat pentru recreere 

 insuficienţa materialelor didactice necesare 

activităţii centrate pe elev. 
 

OPORTUNITĂŢI/ OPPORTUNITIES AMENINŢĂRI/ THREATS 

 caracterul de prioritate naţională al 
învăţământului 

 transferul patrimoniului către administraţia 
locală 
 continuarea dotării cu mobilier modern  

 completarea fondului de carte din bibliotecă 
şi adaptarea acestuia la programele şcolare 

 sponsorizare şi parteneriate specifice, 
aducătoare de resurse extrabugetare  

 

 limitarea autonomiei unităţilor şcolare în 
luarea deciziilor importante, în condiţiile 

neînţelegerii nevoii de autonomie sau a 
necunoaşterii şi înţelegerii corecte a legislaţiei 
 slaba motivaţie financiară, permisă de 

legislaţie, a cadrelor didactice pentru 
desfăşurarea unor activităţi didactice eficiente 

 insuficienta finanţare de la buget 
 criza  economică ce  nu permite eventualilor 
sponsori un sprijin mai substanţial 

 

PUNCTE TARI/ STRENGTHS PUNCTE SLABE/ WEAKNESSES 

 colaborare cu familia prin Comitetul reprezentativ 
al părinţilor 
 disponibilitatea cadrelor didactice pentru 

dezvoltare de parteneriate cu unităţi şcolare din 
Constanţa  
 angrenarea şcolii în parteneriate cu ONG-uri şi 

structuri ale administraţiei locale (Primăria, Poliţia 
comunitară, Jandarmeria) 
 participarea şcolii în proiecte educaţionale 

 schimburi culturale cu licee din Turcia şi Georgia 

 insuficienta preocupare a cadrelor didactice  pentru 
identificarea unor resurse extrabugetare şi/sau a 
realizării de proiecte cu finanţare extrabugetară 

 insuficienta preocupare şi colaborare în vederea 
identificării resurselor extrabugetare pentru dezvoltarea 
infrastructurii de comunicare 

 insuficienta pregătire a şcolii pentru accesarea 
fondurilor nerambursabile pentru educaţie 
 lipsa unor mijloace moderne folosite în predare 

 ( proiector, flip-chart, table interactive) 
 

OPORTUNITĂŢI/ OPPORTUNITIES AMENINŢĂRI/ THREATS 

 posibilitatea implicării în programe de  influenţa nefastă a canalelor de 
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VI. VIZIUNEA LICEULUI TEORETIC ,,TRAIAN”    

          CONSTANŢA 
 

 

,,ŞCOALA ESTE O INSTITUŢIE SACRĂ, 

 ELEVII REPREZINTĂ VIITORUL EUROPEAN 

 AL NAŢIUNII NOASTRE.” 
 
 

      Liceul Teoretic „Traian” reprezintă o instituție de educație complexă şi modernă care 

răspunde cerințelor  elevilor de formare intelectuală, fizică şi psihologică, de cultivare a 

competenţelor intelectuale şi practice, dezvoltând respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi și 

care asigură integrarea armonioasă a individului în societate, contribuie la formarea unei 

personalităţi autonome şi creative. 

 
 

VII. MISIUNEA ȘCOLII 

  Liceul Teoretic ,,Traian” s-a constituit într-o entitate educațională care își propune să 

mențină cultura  calității în toate domeniile de activitate la nivelul comunității școlare, 

să formeze tineri care să se adapteze la cerințele societății cunoașterii, la dinamismul 

transformărilor socio- economice și culturale. 

  Liceul Teoretic ,,Traian” își propune în următorii ani: 

cooperare naţionale şi internaţionale 

 aderarea României la Uniunea 

Europeană  

 creşterea calităţii parteneriatului social, 

a iniţiativei private şi a sprijinului 

comunitar pentru dezvoltarea şi 

susţinerea educaţiei şcolare 

 accentuarea rolului parteneriatelor în 

dezvoltarea unităţii şcolare. 

 

comunicare media care sugerează false 

modele 

 lipsa conştiinţei comunitare şi de interes 

din partea părinţilor, în raport cu educaţia 

şi, în particular, în raport cu evoluţia 

propriilor copii  

 problemele severe cu care se confruntă 

unele familii, inclusiv marginalizarea sau 

automarginalizarea unor familii 

defavorizate 

 absenţa educaţiei pentru colaborare 

 lipsa facilităţilor oferite de comunitate 

cadrelor tinere specializate pentru 

rezolvarea situaţiilor deosebite . 
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 Asigurarea unui învăţământ de calitate prin dezvoltarea capacităţii 

instituţionale, a eficacităţii educaţionale şi asigurarea unui management al 

calităţii eficient; 

 Dezvoltarea  personalităţii  elevilor printr-o  educaţie bazată pe valori  ştiinţifice, 

moral-atitudinale, care să încurajeze spiritul  creativ, competitiv şi de 

permanentă autoevaluare  pentru o bună cunoaştere a  propriilor tradiţii  

raportate la perspectiva europeană; 

 Aplicarea unor standarde de calitate  în activitatea didactică prin orientarea spre 

cercetarea ştiinţifică şi inovarea în practica pedagogică şi în elaborarea materialelor 

educaţionale, prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare; 

 Implementarea tehnologiei informatice în toate domeniile de cunoaștere  și 

valorificarea informațiilor în inițierea și promovarea  unor proiecte de anvergură 

națională și internațională; 

 Realizarea unei comunicări formale interne şi externe cu beneficiarii direcţi şi 

indirecţi, cu grupuri  semnificative de interes, cu instituţii care au un  rol 

important în conceperea, furnizarea  şi evaluarea serviciilor educaţionale în 

vederea optimizării accesului la resursele educaţionale . 

 

VIII. ȚINTE STRATEGICE 

 

OBIECTIVUL GENERAL : 

    Dezvoltarea unui învățământ performant, care să transforme școala într-un centru de 

resurse educaționale, un spațiu școlar care să genereze educație și cultură pentru copii, cadre 

didactice și întreaga comunitate locală, care vor interacționa într-un spațiu multicultural, prin 

asigurarea accesului deplin la tehnologia informatică, dar și la mijloacele moderne de formare 

continuă. 

VIII.1 ŢINTE  STRATEGICE  

1. ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT EFICIENT BAZAT PE 

MOTIVARE, IMPLICARE, PARTICIPARE PENTRU O EDUCAŢIE DE 

CALITATE 

  Acest scop vizează crearea unui spaţiu adecvat cerinţelor de funcţionalitate pentru instruirea 

teoretică şi practică a elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal, prin cooperarea cu 
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autorităţile locale  şi comitetele de părinţi şi utilizarea corespunzătoare a acestuia. El a fost 

selectat ca fiind primordial datorită necesităţii   modernizării tuturor spaţiilor şcolare şi 

auxiliare şi a dotărilor, la nivelul cerut de compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc 

cu sistemele europene. Regăsirea comunităţii şi dezvoltarea identităţii comunitare prin 

realizarea responsabilizării partenerilor educaţionali vizează consolidarea unei asociaţii şcoală 

–comunitate.    

2. REALIZAREA UNUI ÎNVĂŢĂMÂNT DEDICAT CENTRĂRII 

EDUCAŢIEI PE BENEFICIARII DIRECŢI AI ACESTEIA PRIN 

REALIZAREA UNUI DEMERS DIDACTIC ACTIV – PARTICIPATIV, CARE 

ÎNCURAJEAZĂ INIŢIATIVA, CREATIVITATEA ŞI FOLOSIREA LA MAXIMUM 

A CAPACITĂȚII MENTALE A ELEVILOR ȘI REDEFINIREA OFERTEI 

EDUCAȚIONALE ÎN CONSENS CU CERINȚELE EDUCAȚIONALE ALE 

ELEVILOR 

  Ţinta strategică aleasă se bazează pe buna formare a cadrelor didactice din şcoală şi are în 

vedere introducerea unor inovaţii didactice în predarea diferitelor discipline, pentru adaptarea 

la nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale elevilor, în perspectiva integrării în viaţa 

socială şi profesională. În funcţie de caracteristicile elevului, realizarea inovativă a planurilor 

individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev, în vederea învăţării remediale, pentru 

consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe . 

3. DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE COMUNICARE ŞI 

ARGUMENTARE, A COMPETENŢELOR ŞI ABILITĂŢILOR 

ANTREPRENORIALE, DIGITALE, A COMPORTAMENTELOR 

DEMOCRATICE, MORAL-CIVICE, PRAGMATICE ÎN RÂNDUL 

BENEFICIARILOR DIRECȚI ȘI INDIRECȚI 

  Este unul din scopurile vitale ale şcolii pentru perioada imediat următoare, având în vedere 

slaba cooperare şi informare a partenerilor educaţionali. Scopul vizează dotarea tuturor 

compartimentelor cu mijloace moderne de comunicare, realizarea liniilor de comunicare 

interne şi interinstituţionale şi adecvarea schimbului de informaţii la ritmul schimbărilor din 

societatea românească.  

4. STIMULAREA PERFORMANŢEI ŞI EXCELENŢEI ÎN EDUCAȚIE, 

PRECUM ȘI DEZVOLTAREA SPIRITULUI COMPETITIV ÎN RÂNDUL 

ELEVILOR 
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Liceul Teoretic ,,Traian” își propune să încurajeze performanțele școlare, să asigure cadrul 

educativ propice dezvoltării personalității elevilor prin formarea lor în spiritul competitivității 

în perspectiva unei adaptări la sistemele educaționale europene și integrarea facilă pe piața 

forței de muncă, printr-o profesionalizare la standarde europene. 

5. OPTIMIZAREA PROCESULUI DIDACTIC DIN LICEUL TEORETIC 

,,TRAIAN” PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR MODERNE DE 

PREDARE-ÎNVĂŢARE ŞI COMUNICARE, A TEHNOLOGIEI 

INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII 

     Liceul Teoretic ,,Traian” va avea printre priorități în perioada următoare creșterea gradului 

de informatizare, prin dotarea cu echipamente IT performante, prin formarea corpului 

profesoral pentru utilizarea unor softuri educaționale, care să asigure o optimizare a 

procesului de predare-învățare și creșterea gradului de atractivitate a lecțiilor. 

6. REALIZAREA UNOR PARTENERIATE INTERINSTITUŢIONALE 

NAŢIONALE ŞI EUROPENE ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE  DE 

COOPERARE EUROPEANĂ  

     Un aspect deosebit de important în viața școlii îl reprezintă cooperarea cu alte instituții din 

domeniul educației și culturii. În acest sens unitatea noastră școlară își propune să inițieze noi 

proiecte de parteneriat interinstituțional și proiecte educaționale naționale și europene, care să 

răspundă cerințelor de manifestare ale elevilor, dar și să promoveze imaginea instituției noatre 

în plan local, național și internațional. 

7. PROMOVAREA DIMENSIUNII EUROPENE ŞI A VALORILOR 

MULTICULTURALISMULUI  ÎN EDUCAŢIA TINERILOR, A 

TRADIŢIILOR LOCALE, A VALORILOR CULTURII NAŢIONALE ŞI 

UNIVERSALE 

 Această ţintă strategică vizează abilitarea adolescenţilor cu deprinderile personale, sociale şi 

tehnice de promovare a valorilor europene. Absolventul societăţii actuale trebuie recuplat cu 

nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate resimţite de economie prin piaţa muncii, 

administraţia locală, viaţa socială şi cultura societăţii noastre româneşti şi europene. Este 

necesară dimensiunea europeană  în educaţie la toate nivelurile şi facilitarea accesului larg, 

transnaţional, la resursele educaţionale din Europa.  
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OPŢIUNI STRATEGICE 

Ţinta Opţiunea curriculară 

Opţiunea financiară 

şi a dotărilor 

materiale 

Opţiunea investiţii 

în resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

1.Asigurarea unui 

management eficient 

bazat pe motivare, 

implicare, participare 

pentru o educaţie de 

calitate 

 

- Derularea unor activităţi 

didactice de calitate, în 

perspectiva egalizării şanselor, a 

realizării educaţiei de bază 

pentru toţi şi pentru fiecare a 

învăţării pe tot parcursul vieţii. 

- Realizarea ofertei educaţionale 

a Liceului; stabilirea 

curriculumului la decizia şcolii. 

Întocmirea programelor pentru 

disciplinele CDS. 

- Desfăşurarea activităţilor 

curriculare cu accent pe 

activitatea în echipe, pe 

flexibilitatea comportamentelor 

şi adaptabilitate.  

- Eficientizarea activităţilor ce 

încurajează spiritul de echipă, 

cooperarea, înţelegerea, 

susţinerea reciprocă, exprimarea 

opiniilor, negocierea; 

- Stimularea activităţilor ce 

încurajează apartenenţa la 

- Continuarea atragerii 

unor importante resurse 

financiare, materiale 

pentru reabilitare, 

modernizare, dotare 

- Completarea 

achiziţionării mijloacelor 

moderne audio-vizuale, 

materialelor  didactice şi 

de informare. 

- Dezvoltarea 

competenţelor manageriale 

Formare în managementul 

calităţii 

- Formarea educatorilor, 

educabililor pentru lucrul 

în echipă, pentru 

implicare, participare, 

responsabilizare. 

- Formarea / dezvoltarea 

competenţelor digiale. 

- Relaţii de colaborare cu 

Primăria, cu ISJ, cu alte 

instituţii ale comunităţii, cu 

Consiliul Reprezentativ al 

Părinţilor şi Asociaţia 

Părinţilor. 
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OPŢIUNI STRATEGICE 

Ţinta Opţiunea curriculară 

Opţiunea financiară 

şi a dotărilor 

materiale 

Opţiunea investiţii 

în resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

grupuri multiple. 

- Păstrarea/introducerea în CDS 

a disciplinelor ce dezvoltă 

strategii de comunicare, de 

negociere, etc.  

2. Realizarea unui 

învăţământ dedicat 

centrării educaţiei pe 

beneficiarii direcţi ai 

acesteia prin realizarea 

unui demers didactic 

activ – participativ, care 
încurajează iniţiativa, 

creativitatea şi folosirea 

la maximum a 

capacității mentale a 

elevilor și redefinirea 

ofertei educaționale în 

consens cu cerințele 
educaționale ale elevilor 

 

 - Decongestionarea, 

esenţializarea şi abordarea 

interdisciplinară şi 

transdisciplinară a conţinuturilor 

disciplinelor de învăţământ. 

 - Parcurgerea traseelor 

personalizate de formare. 

 - Transformarea elevului în 

partener de învăţare. 

 - Învăţarea pe fond 

problematizant; abordarea 

metodelor active. 

  -Stimularea iniţiativei, 

creativităţii, aptitudinilor de 

cercetare, de investigare. 

- Păstrarea/introducerea în CDS 

- Continuarea 

achiziţionării unor 

mijloace moderne de 

învăţare, a unor materiale 

informative (softuri 

educaţionale, dicţionare, 

atlase, hărţi, albume) 

- Formarea /abilitarea 

personalului didactic 

pentru un demers activ – 

participativ. 

- Participarea la programe 

locale, guvernamentale, 

internaţionale. 
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OPŢIUNI STRATEGICE 

Ţinta Opţiunea curriculară 

Opţiunea financiară 

şi a dotărilor 

materiale 

Opţiunea investiţii 

în resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

a disciplinelor ce promovează 

activităţile centrate pe elev. 

 

3. Dezvoltarea 

competenţelor de 

comunicare şi 

argumentare, a 

competenţelor şi 

abilităţilor antre-

prenoriale, digitale, a 

comportamentelor 

democratice, moral-

civice, pragmatice în 

rândul beneficiarilor 

direcți și indirecți 

- Realizarea comunicării libere, 

deschise, argumentative, în 

cadrul activităţilor curriculare. 

- Continuarea şi diversificarea 

studierii limbilor moderne. 

- Introducerea unor discipline 

CDS centrate pe problematici 

precum: Strategii de comunicare 

eficientă, Educaţie antrepre-

norială, Educaţie civică, 

Drepturile omului, Educaţie 

pentru sănătate. 

- Învăţarea tehnicilor de 

redactare în limba română, în 

limba franceză, în limba engleză. 

- Continuarea 

achiziţionării materialului 

informativ necesar, a 

mijloacelor moderne de 

învăţământ, a 

calculatoarelor 

- Formarea personalului 

didactic prin cursuri în 

specialitate, de T.I.C. 

- Participarea la programe 

locale, naţionale, 

internaţionale. 

4. Stimularea perfor-

manţei şi excelenţei în 

educație, precum și 

- Evaluarea de parcurs şi finală 

concretizată în performanţe şi 

excelenţă: ale elevilor, la 

- Stimularea spiritului 

competitiv, a 

performanţelor prin 

- Implicarea şi angajarea 

profesorilor cu potenţial în 

obţinerea performanţelor şi 

- Implicarea comunităţii 

locale în premierea 

olimpicilor. 
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OPŢIUNI STRATEGICE 

Ţinta Opţiunea curriculară 

Opţiunea financiară 

şi a dotărilor 

materiale 

Opţiunea investiţii 

în resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

dezvoltarea spiritului 

competitiv în rândul 

elevilor 
 

olimpiade, concursuri şcolare, 

examene (teste naţionale, 

admitere, bacalaureat), ale 

profesorilor, la examene, grade 

didactice; în coordonarea 

elevilor performanţi. 

premierea celor mai buni 

elevi;premierea 

profesorilor coordonatori. 

a excelenţei. - Oportunităţi acordate de 

instituţii de învăţământ 

superior pentru elevii 

performanţi 

5. Optimizarea 

procesului didactic 

din Liceul Teoretic 

,,Traian” prin 

utilizarea mijloacelor 

moderne de predare-

învăţare şi comuni-

care, a tehnologiei 

informaţiei şi comu-

nicării 
 

- Introducerea în procesul de 

predare – învăţare a mijloacelor 

moderne audio – vizuale 

(indiferent de disciplina de 

învăţământ). 

- Realizarea lecţiilor în sistem 

informatizat. 

- Diversificarea CDS pe 

problematica tehnologiei şi 

comunicării. 

- Folosirea Internetului în 

activitatea de învăţare. 

- Achiziționarea  unor 

calculatoare performante  

- Extinderea reţelei de 

Internet 

- Formarea personalului 

didactic pentru utilizarea 

mijloacelor moderne, 

pentru predarea 

informatizată. 

- Programe de parteneriat 

prin care achiziţionăm 

mijloace didactice 

moderne. 

6.  Realizarea unor 

parteneriate inter-

instituţionale naţio-

nale şi europene și 

- Creşterea calităţii şi eficienţei 

procesului educaţional prin 

activităţi curriculare care 

promovează parteneriatul, 

- Tipărirea şi răspândirea 

în comunitate a unor 

materiale promoţionale 

(afişe, broşuri, cd-uri, 

- Programe de formare în 

problematica 

parteneriatelor (locale, 

naţionale, europene),  în 

- Realizarea unor activităţi 

comune liceu – comunitate 

locală, liceu – instituţii 

similare din ţară, liceu – 
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OPŢIUNI STRATEGICE 

Ţinta Opţiunea curriculară 

Opţiunea financiară 

şi a dotărilor 

materiale 

Opţiunea investiţii 

în resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

proiecte educaționale  

de cooperare euro-

peană 

cooperarea, dezvolatarea 

dimensiunii europene. - 

Realizarea unor activităţi ale  

proiectului în cadrul 

curriculumului. 

DVD-uri, albume) 

-Realizarea unor pagini 

web. 

managementul proiectelor.  instituţii educaţionale 

europene. 

7. Promovarea dimen-

siunii europene şi a 

valorilor multicul-

turalismului  în 

educaţia tinerilor, a 

tradiţiilor locale, a 

valorilor culturii 

naţionale şi universale 

 

 

 

- Implicarea elevilor și a cadrelor 

didactice în numeroase proiecte 

educaționale care să valorifice 

potențialul creator al copiilor, 

precum și multitudinea tradițiilor 

locale, naționale și universale, a 

diversității etnice. 

- Realizarea unor 

portofolii ale elevilor cu 

imagini din timpul 

activităților desfășurate 

- Tipărirea şi răspândirea 

în comunitate a unor 

materiale promoţionale 

(afişe, broşuri, CD-uri, 

DVD-uri, albume). 

 

- Colaborarea cu instituții 

abilitate,  precum Palatul 

Copiilor, teatre, 

ansambluri etc. 

- Realizarea unor 

simpozioane, precum 

,,Interculturalitate în 

spațiul dobrogean”, 

serbări, dezbateri etc. . 
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IX. OBIECTIVE 
 

Pentru realizarea Ţintei 1, managerii şi profesorii vor urmări: 

1.1. Să asigure o relaţie funcţională, coerentă, bazată pe motivare, implicare şi participare la nivelul liceului şi la nivelul clasei de elevi 
1.2. Să coordoneze desfăşurarea unor activităţi didactice de calitate ai cărei beneficiari direcţi sunt elevii; să ofere un model posibil de 

urmat 

1.3. Să dezvolte un management eficient al resurselor umane printr-o bună selecţie a personalului didactic 
1.4. Să dezvolte un management al resurselor materiale centrat pe economie, eficienţă, eficacitate 

1.5. Să promoveze imaginea liceului prin intermediul parteneriatelor, al mediei locale şi centrale 
1.6. Să formeze competenţe managerial-antreprenoriale şi să ghideze opţiunile elevilor pentru carieră 
 

Pentru realizarea Ţintei 2, managerii şi profesorii vor urmări: 

2.1. Să desfăşoare activităţi didactice activ-participative, centrate pe elev 

2.2. Să formeze competenţe de investigare, de cercetare, să dezvolte iniţiativa şi creativitatea elevilor 
2.3. Să coordoneze lucrări de creaţie, de cercetare 

2.4. Să iniţieze şi să realizeze proiecte educaţionale 
2.5. Să disemineze informaţia în comunitate 
 

Pentru realizarea Ţintei 3, managerii şi profesorii vor urmări: 

3.1 Să susțină studiul limbilor străine engleză, franceză, germană, studiind posibilitatea unor extinderi 

3.3.     Să coordoneze elevii pentru obţinerea performanţelor în domeniul lingvistic; tot mai mulţi elevi să promoveze cu succes examenul 
de competenţă lingvistică (ex. Cambridge) 

3.4.     Să dezvolte strategii de comunicare eficientă, de argumentare în cadrul tuturor disciplinelor de învăţământ (TC, CD şi CDS) 
3.5.     Să iniţieze / perfecţioneze elevii în tehnici de redactare în limba română şi în limbile străine 
3.6.    Să dezvolte competenţe şi abilităţi antreprenoriale 
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3.7.  Să formeze comportamente democratice, moral-civice, să înţeleagă,  să respecte şi  să practice drepturile omului/copilului, să 

        practice democraţia, să fie toleranţi, să accepte diversitatea 
3.8.   Să formeze comportamente pragmatice, ecologice, atitudini responsabile faţă de societate, de mediu, faţă de sine 
 

Pentru realizarea Ţintei 4, managerii şi profesorii vor urmări: 

4.1.  Să îndrume şi coordoneze elevii pentru obţinerea performanțelor la evaluările de parcurs şi la evaluările finale (Evaluare Naţională, 

Atestate la limba engleză şi informatică, Bacalaureat etc.) 
4.2.  Să îndrume şi coordoneze elevii pentru obţinerea performanţelor, excelenţei la olimpiade / concursuri şcolare, la sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, competiţii sportive etc. 

4.3.   Să formeze echipe reprezentative competitive la nivel judeţean şi naţional 
4.4.   Să consilieze şi orienteze elevii pentru alegerea unei cariere de succes 

4.5.   Să formeze un corp profesoral de elită 
 

Pentru realizarea Ţintei 5, managerii şi profesorii vor urmări: 

 
5.1. Să îmbogăţească baza didactică materială a liceului 

5.2.    Să formeze o cultură profesională în domeniul IT 
5.3.    Să integreze mijloacele moderne audio-vizuale, calculatorul în activitatea curriculară, extracurriculară  
5.4     Să utilizeze TIC în predare-învăţare 

5.5.    Să asigure fiecărui elev al liceului accesul permanent la calculator; să asigure accesul la Internet pentru toți  elevii liceului 
 

Pentru realizarea Ţintei 6, managerii şi profesorii vor urmări: 

6.1. Să iniţieze şi să deruleze proiecte interinstituţionale, locale, naţionale şi internaţionale 

6.2.   Să stimuleze participarea cât mai multor elevi în proiecte 
6.3.   Să împărtăşească idei şi bune practici în domeniul educaţional şi comunitar 
6.4.   Să colaboreze cu partenerii proiectului / proiectelor 

6.5.  Să coordoneze elevii pentru realizarea produselor finale, palpabile, utile, transferabile în alte contexte educaţionale 
6.6.  Să disemineze rezultatele proiectului / proiectelor în comunitatea şcolară, locală, naţională 

6.7. Să lucreze tematica proiectului / proiectelor în timpul activităţilor curriculare şi extracurriculare 
 

Pentru realizarea Ţintei 7, managerii şi profesorii vor urmări: 
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1.1.    Să cunoască elemente ale culturii locale, tradiţionale 

1.2. Să promoveze aceste valori în comunitatea locală, naţională, internaţională 
1.3. Să participe la evenimente culturale din comunitatea lor 
1.4. Să respecte valorile culturale ale altor comunităţi 

1.5. Să participe în echipele reprezentative ale liceului la manifestări culturale locale, naţionale, internaţionale 
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X. PLANUL DE DEZVOLTARE AL ŞCOLII 
 

X.1 CURRICULUM ŞI VIAŢA ŞCOLARĂ 

 
Curriculum-ul desemnează, în general, ansamblul proceselor educative şi al experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe 

durata parcursului său şcolar. În sens restrâns, cuprinde ansamblul acelor documente şcolare în cadrul cărora se consemnează datele 

esenţiale privind procesele educative şi experienţele pe care şcoala le oferă elevului (curriculum formal). 

 Curriculumul Naţional cuprinde planurile cadru de învăţământ pentru clasele I-XII, programele şcolare, ghidurile, normele 

metodologice şi materialele suport şi manualele alternative. 

Planurile cadru prevăd pentru majoritatea obiectelor de studiu, o plajă orară ce presupune un număr de ore minim şi unul maxim. 

Această variabilitate se concretizează la nivelul şcolii prin schemele orare. Curriculum nucleu este completat de Curriculum la Decizia 

Şcolii (C.D.Ş.).  Planurile cadru optimizează bugetul de timp, cuprinde activităţi comune tuturor elevilor pentru asigurarea egalităţii de 

şanse a acestora; prevede apoi diferenţierea parcursului şcolar în funcţie de interesele, nevoile, aptitudinile elevilor. Pentru învăţământul 

liceal planurile cadru sunt concepute diferenţiat în funcţie de filiere (teoretică, tehnologică, vocaţională). 

 Bugetul de ore pentru fiecare specializare şi clasă (TC, CD şi CDŞ) a fost stabilit  în mod echilibrat. În felul acesta se evită supra-

aglomerarea în orar, generată de programul în două schimburi. 

  Programele şcolare pentru Trunchiul Comun sunt elaborate de M.E.N. şi sunt respectate de cadrele didactice, fiind analizate în 

prima şedinţă a comisiilor metodice a anului şcolar. Activitatea didactică este susţinută de materiale auxiliare: planşe didactice, hărţi, 

atlase, expoziţie de roci, instrumente şi corpuri geometrice, computere, material de laborator etc. . 
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X.2 CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 
 

Curriculum–ul la decizia şcolii acoperă diferenţa de ore dintre curriculum-ul  nucleu şi numărul minim / maxim de ore pe 

săptămână şi pe an de studiu, prevăzute de planurile cadru. 

Acest tip de curriculum urmăreşte să coreleze mai bine resursele şcolii cu dorinţele elevilor şi cu cerinţele comunităţii. El 

contribuie la valorizarea liceului nostru şi la crearea unei personalităţi proprii a acestuia prin diferenţierea ofertei de educaţie. 

În  ultimii ani personalitatea liceului a fost conturată prin frecventarea de către elevi a mai multor cursuri din C.D.Ş., prea 

puţine încă pentru ţintele pe care le-am stabilit: 

 

 LIMBA ROMÂNĂ-MORFOLOGIE ȘI SINTAXĂ-ODN 
 SUCCESFUL WRITING – TEHNICI DE REDACTARE-ODN 
 WORD POWER-ODN, 

 CORESPONDENȚĂ ÎN LIMBA FRANCEZĂ-ODN 
 ABORDARE DE TEXT-ODN 

 MATEMATICĂ APLICATĂ-ODN 

 FENOMENE ASTRONOMICE  ȘI ASTROFIZICE-ODN 

 TEHNICI ȘI METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR ÎN BIOLOGIE-ODN 

 ISTORIA MONARHIEI ÎN ROMÂNIA-ODN 

 ARTĂ DIGITALĂ-ODN 
 NE JUCĂM PROGRAMÂND CU  SCRACH-ODN 

 ÎNVAȚĂ SĂ PROGRAMEZI WEBSITE-URI-ODN 

 CERC ICONOGRAFIE 

 
 

Selecţia şi opţiunile privind C.D.Ş. se realizează în conformitate cu normele şi metodologiile  existente la nivel naţional. Elevii îşi 

exprimă opţiunile pentru C.D.Ş. în funcţie de dorinţele, aptitudinile şi interesele lor, fiind aduse la cunoştinţa părinţilor prin intermediul 

diriginţilor. 
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Personalul didactic al Liceului Teoretic „Traian” îşi propune să limiteze aprofundările şi extinderile, exceptând unele discipline 

(matematica, fizica, biologia, istoria – materii de Bacalaureat) şi să menţină o ofertă C.D.Ş. realistă, în care elevii să îşi împlinească 

posibilităţile de formare, iar liceul să-şi consolideze personalitatea. 

 

X.3  ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE 

   

Activităţile extracurriculare sunt selectate şi structurate în funcţie de interesele elevilor şi de obiectivele educaţionale urmărite: 

educaţia pentru valori, educaţia pentru cetăţenie democratică, educaţia pentru sănătate, educaţia pentru protejarea mediului înconjurător 

(ecologică), educaţia pentru timpul liber, educaţia pentru valorile europene. 

Ca pondere, aceste activităţi se prezintă astfel : 

 Cultural-Artistice – sunt organizate în vederea educării pentru valori a tinerilor şi constau în: vizionarea pieselor de teatru,  

spectacole,  filme documentare etc.; serbări prilejuite de evenimente marcante; comemorări şi celebrări precum: Ziua Eroilor, Ziua 

Naţională, Ziua Europei, Ziua Unirii, Ziua Naţională a Holocaustului; spectacole cultural-artistice organizate cu prilejul „Zilelor 

liceului”; workshop-uri, dezbateri şi seminarii de informare vizând construcţia europeană, expoziţii de pictură, filatelie, fotografie, 

foto-documentare, cu prilejul evenimentelor anterior menţionate şi pentru Sărbatorile de Crăciun şi de Paşte. 

 Civice – organizarea unor acţiuni împotriva violenţei domestice, consumului de alcool, droguri şi tutun, de conştientizare a dreptului 

şi obligaţiei de a vota responsabil, de informare cu privire la cetăţenia europeană, toleranţă faţă de minorităţile etnice, persoanele cu 

dizabilităţi psihomotorii şi asistaţi sociali etc. 

 Sportive – participarea elevilor liceului la campionate şi cupe şcolare organizate la nivel municipal şi judeţean, la nivel zonal, 

naţional (Tenis de masă, Fotbal masculin şi feminin, Volei, Baschet, Şah); organizarea de competiţii sportive cu prilejul Zilelor 

liceului (volei, tenis, fotbal, baschet, şah). 

 Ecologice – participarea elevilor din liceu la concursuri vizând proiecte de mediu, „Protectie civilă” şi „Micii pompieri”, Proiectul 

Naţional de Ecologizare  „Let’s do it România”, Proiectul „Ora Pământului”, campanii de împădurire, colectarea deşeurilor materiale. 



 

LICEUL  TEORETIC ,,TRAIAN”-CONSTANTA 

75 
 

 Alte activităţi:  

- Proiecte şi programe de prevenire şi combatere a consumului de droguri; participarea la Concursul naţional de proiecte antidrog. 

- Organizarea de activităţi şi vizite documentare, excursii şi tabere şcolare: la obiective istorice din judetul Constanţa (în baza unui 

parteneriat cu Muzeul Judeţean de Istorie , Asociaţia Naţională Cultul Eroilor Constanţa, Societatea de Ştiinţe Istorice din România 

Filiala Constanţa.  

- Activităţi de informare a elevilor, părinţilor şi comunităţii locale cu privire la istoricul şi performanţele liceului: expoziţii foto-

documentare, broşuri, pliante, albume, CD-diuri, site-uri şi bloguri, materiale video, emisiuni radio şi TV. 

  

 

X.4  ACORDURI DE PARTENERIAT 
 

NR. 

CRT. 
PROIECTE/ACŢIUNI 

RESPONSABILI 

(PARTICIPANŢI) 
PARTENERI 

1. Acord de parteneriat ,,Noaptea cercetătorilor” 2014 Director Prof.Caracoti Constantin   S.C.Target Active Training S.R.L. 
București 

2. Protocol de colaborare 

”Creșterea gradului de conștientizare asupra 

necesității protejării mediului și conservării 

biodiversității: Constanța și Vidin în oglindă”  

Director Prof.Caracoti Constantin 

Prof. Myrone Mirela  
Prof. Borugă Silvia 

 

 S.C.Smart Business Network SRL 

Constanța 

3. Acord de parteneriat  

”Demersul didactic modern în școala contemporană”               

-ediția a III a 

Director Prof.Caracoti Constantin 
Prof. Ghiță Marius 

 Liceul Teoretic  
”Tudor Arghezi”  

       Craiova 

4. Protocol de colaborare „Zâmbete pentru viitor” Director Prof.Caracoti Constantin Școala Gimnazială  
Nr 18 ”Jean Bart” Constanța 

5. Acord de parteneriat ”Edmundo” Director Prof.Caracoti Constantin  Grupul Educativa București 

6. Protocol de parteneriat ”Capidava – Cetatea lui 

Dapyx” 

Director Prof.Caracoti Constantin  

Director Adj.prof. Chivu Dorina 
 Direcția Județeană pentru Sport și 

Tineret Constanța 

7. Acord de parteneriat ”Concursul de creație și de Director Prof.Caracoti Constantin  Liceul Teoretic  ”George Călinescu”     
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critică literară ”George Călinescu” Prof. Costea Gabriela Constanța 

8. Protocol de colaborare ”Lanțul mânuțelor fericite” Director Prof.Caracoti Constantin 
Prof. Leonte Raluca 

 Asociația Logopezilor din România 

9. Protocol de colaborare „Te invit să-mi cunoști 

orașul!” 

Director Prof.Caracoti Constantin 

Prof. Costea Gabriela 
 Liceul Teoretic ”Ovidius” 

Constanța 

10. Protocol de colaborare ,,Colocvii blagiene” Director Prof.Caracoti Constantin 

Prof. Costea Gabriela 
 Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” 

Constanța 

11. Protocol de parteneriat încheiat cu Muzeul de Istorie 

și Arheologie Constanța 

Director Prof.Caracoti Constantin   Muzeul de Istorie și Arheologie 
Constanța 

12. Acord de parteneriat ”Legende renăscute” Director Prof.Caracoti Constantin  
Dir. Adj.prof. Chivu Dorina 

Prof. Zamfirescu Lavinia 

Prof Costea Gabriela 

 Liceul Teoretic Murfatlar  

13. Parteneriat educațional ”Matematica și fizica” Director Prof.Caracoti Constantin 

Prof. Zamfirescu Lavinia 
Prof Boiangiu Teodora 

 Colegiul Tehnic Energetic Constanța 

14. Protocol de colaborare încheiat cu Direcția 

Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Constanța 

Director Prof.Caracoti Constantin  

Dir. Adj. prof. Chivu Dorina  
Prof. Gheorghe Maria 

 Consiliul Județean Constanța 

Direcția Județeană de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 

Constanța 

15. Protocol de colaborare ”Suflet pentru suflet” Director Prof.Caracoti Constantin   Asociația Grupurilor Locale de 

Tineret / Filiala Tineri Mereu/ 
Constanța/Iași 

16 Acord de parteneriat încheiat cu Universitatea ”Spiru 

Haret” 

Director Prof.Caracoti Constantin   Universitatea ”Spiru Haret” 

17 Contract de parteneriat încheiat cu Asociația 

România –Dacia Casa Noastră 

Director Prof.Caracoti Constantin   Asociația România –Dacia Casa 

Noastră 

18 Acord de parteneriat ”Pe meleaguri dobrogene” Director Prof.Caracoti Constantin   Liceul Cobadin Constanta 
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19 Acord de parteneriat Programele ”Junior 

Achievment” 

Director Prof.Caracoti Constantin 

Dir. Adj Prof. Chivu Dorina 
Psih. Borugă Silvia 

 Junior Achievment Young 

Enterprise România  

20 Acord de parteneriat nr. 25/06.04.2015 cu Asociația 

Pro Democrația(APD)- Proiectul ,,Anticorruption 

Film Festival” 

Director Prof.Caracoti Constantin  Asociația Pro Democrația(APD) 

21 Acord de parteneriat nr. 1352/10.11.2014 cu 

Societatea Română de Radiodifuziune – Proiectul 

,,Ascultă cinci minute de muzică clasică” 

Director 
Prof.Caracoti Constantin 

Prof.Drăgălin Diana 

 MEN 

 S.R.de Radiodifuziune 

 ISJ Constanța 

 

 

 

 X.5  RESURSELE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

Corpul clădirii a beneficiat de recondiţionarea unor spaţii cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local, folosirea eficientă a 

fondurilor extrabugetare şi a celor de la guvern. S-au realizat lucrări de amenajare a sălilor de clasă, laboratoarelor, cabinetelor, holurilor, 

scărilor etc. cu gresie, parchet, perdele longitudinale, mobilier, table magnetice şi interactive. 

S-a realizat sistemul de supraveghere cu camere audio-video pentru şcoală.  

Pentru buna desfăşurare a procesului didactic, în perioada 2017-2022, ne propunem: 

1. Reparaţii curente 

 Igienizarea în interior şi exterior a clădirii liceului 

 Zugrăveli şi vopsitorii interioare  

 Revizuirea şi repararea instalaţiilor electrice, termice şi sanitare în toate spaţiile de învăţământ 

 Înlocuirea sau refacerea împrejmuirii metalice a instituţiei 

 Mentenanţa iluminatului incintei şi a spaţiilor exterioare 
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Fondurile necesare îndeplinirii ţintelor şi obiectivelor liceului în următorii ani sunt estimate astfel: 

 

 

 

ANII 

2017 2018 

Fonduri alocate de la bugetul local 

(mii lei) 

4390 

(mii lei) 

4640 

(mii lei) 

Fonduri alocate de la bugetul de stat 125 

(mii lei) 

130 

(mii lei) 

Venituri extrabugetare (estimări) 120 
(mii lei) 

120 
(mii lei) 

 

 

 

 

 

 X.6 RESURSELE UMANE 
 

    Pornind de la premisa că performanța  unei organizații  depinde în mod direct de performanța resurselor umane pe care ea le 

integrează, echipa managerială a liceului a fost chemată să își asume responsabilități specifice  în raport cu aceste resurse. În acest 

context, pentru a răspunde  în mod adecvat obiectivelor organizației, managementul resurselor umane și-a centrat atenția asupra: 

      -utilizării optime a potențialului uman existent prin ridicarea profesionalismului  la rang de principiu și respectarea  dreptului la 

informare al fiecărui angajat; 

      -investiției în dezvoltarea resurselor umane  și motivarea acestora, pentru  reducerea rezistenței la schimbare și sensibilizarea 

angajaților în raport cu strategia de dezvoltare a organizației; 

     - estimării necesarului de competențe pentru intervalul următor. 
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X.7  RELAŢIILE CU COMUNITATEA 

 

Parteneriatul școală - comunitate include diferite instituţii: Primăria, Consiliul local, alte instituţii de învăţământ, I.S.J., instituţii 

de cultură, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Direcţia de Sănătate Publică,  Centrul de Asistenţă  Psihosocială, Asociaţia pentru Siguranţă 

Comunitară şi Antidrog, Biserica etc. 

Toate promovează valori comune cum sunt: egalitatea şanselor în educaţie, dezvoltarea spiritului civic, a mentalităţilor 

comunitare, încurajarea iniţiativei, participării, armonizarea condiţiilor specifice cu exigenţele sociale, toleranţă, respectul pentru ceilalţi 

etc. . 

În cadrul acestor parteneriate colaborarea cu părinţii rămâne prioritară. În Liceul Teoretic ,,Traian” este constituit Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor (din preşedintii Comitetelor de părinţi ai fiecărei clase). Acest Consiliu a desemnat reprezentanţii săi în 

Consiliul de Administraţie al liceului. La nivelul fiecărei clase sunt constituite comitetele de părinţi (un preşedinte şi doi membri). 

Activitatea acestora se concretizează în: alegerea disciplinelor opţionale, implicarea în activităţi extraşcolare (serbări, excursii etc.). 

În cadrul liceului funcţionează Asociaţia părinţilor, cu personalitate juridică, dispunând de fonduri obţinute prin cotizaţia 

membrilor, donaţii, sponsorizări etc. Fondurile sunt utilizate  pentru modernizarea şi întreţinerea patrimoniului liceului, a bazei sale 

materiale, pentru activităţi extraşcolare ale elevilor, susţinerea elevilor supradotaţi . 

Consiliul Elevilor este o prezenţă activă în viaţa şcolii, membrii acestuia implicându-se în organizarea activităţilor educative şi 

extracurriculare. Au loc întâlniri periodice între Consiliul Elevilor şi profesorul coordonator cu programe și proiecte educative. 

Problemele elevilor sunt aduse în discuţie şi în Consiliul de Administraţie de către reprezentantul elevilor în această structură de 

conducere. Relaţiile cu Primăria, Consiliul Local şi Consiliul Judeţean funcţionează în condiţii optime.  
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XI. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

 

 Desfăşurarea a cel puţin 75% din activităţile didactice prin folosirea metodelor activ-

participative. 

 Participarea liceului la cel puţin două proiecte  finanţate din fonduri structurale europene. 

 Realizarea a cel puţin cinci proiecte finanţate de M.E.N. . 

 Transformarea Festivalului de Scurtmetraj pentru tineri ,,FilmMic” într-un proiect 

internaţional. 

 Procentul de promovabilitate a examenului naţional de bacalaureat - 100%. 

 Obţinerea unor rezultate performante la examenele naţionale –  85% dintre elevi să obţină 

medii peste 8,00. 

 Înregistrarea performanţelor / excelenţei la olimpiade, concursuri şcolare-cel puţin câte un 

reprezentant pe fiecare disciplină de învăţământ la etapele judeţeană şi naţională. 

 Formarea personalului didactic în managementul de proiect – cel puţin 40% din profesori. 

 Participarea profesorilor la activităţile metodice din liceu, municipiu şi judeţ –  100%. 

 Participarea personalului didactic la programe Erasmus+ de formare – cel puţin 50% 

dintre aceştia. 

 Realizarea unor lucrări de cercetare de specialitate, psihopedagogie, de management – cel 

puţin 30% din profesori. 

 Dotarea cu calculatoare performante şi table inteligente. 

 Sporirea cu 20% a fondului de carte din bibliotecă. 

 Realizarea abonamentelor la publicaţii de specialitate, periodice, cotidiene. 

 Confecţionarea şi recondiţionarea mobilierului din şcoală. 

 

 



LICEUL  TEORETIC  „TRAIAN” 

  Str. Traian, nr.55 Constanta 

               Tel/fax:0341/405827, E-mail:traianct@gmail.com 
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