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LICEUL TEHNOLOGIC  ECONOMIC  ,,N. IORGA” PAŞCANI 

Nr.1045/26.09.2018  

CP   26.09.2018; CA 26.09.2018 

 

 

 

PROGRAMUL  MANAGERIAL PENTRU 

ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

 
 Planul Managerial pentru anul școlar 2018-2019 a fost realizat ținând cont de priorităţile politicii educaţionale ale M.E.N reglementate prin 

următoarele documente:  

• Legea învățământului nr.1/2011  

• Legea nr. 35/2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;  

• Ordonanța de urgenţă privind asigurarea calității educației nr.75/12.07.2005;  

• Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr . 5115/ 15.12.2014;  

• O.M.Ed.C. nr.5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după finalizarea învățământului obligatoriu;  

• O.M.Ed.C. nr.4655/22.07.2005 privind aprobarea standardelor de pregătire profesională pentru nivelul 2 de calificare;  

• Ordin MECS nr. 4496/2015 , cu privire la structura anului şcolar 2018/2019;  

• Ordinul MECI nr.5098/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru disciplinele de studiu din învăţământul preuniversitar;  

• Ordinul MECI nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline de studiu din învăţământul liceal; 

 Precizări privind planurile de învățământ și  programele în vigoare pentru anul școlar 2018 – 2019, nr. 37991/31.08.2018;  

• Raport privind Starea Învățământului  în anul școlar 2017 – 2018 al I.S.J. Iaşi;  

 Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Paşcani urmăreşte, pentru anul şcolar 2018/2019, realizarea următoarelor obiective:  

• Asigurarea calităţii învăţământului în perspectiva pregătirii pentru o societate şi economie bazate pe cunoaştere;  

• Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor educaţionale;  

• Creşterea calităţii în educaţie prin formarea personalului didactic.  
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• Modernizarea şi democratizarea actului managerial ( proiectare, decizie, formare);  

• Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie;  

• Dezvoltarea parteneriatului educaţional, şcoală – părinţi – administraţia locală, în vederea susţinerii procesului educaţional;  

• Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale în educaţie;  

• Susţinerea financiară a elevilor din categoriile dezavantajate.  

  

Pentru materializarea acestor obiective este necesară respectarea următoarelor principii şi valori:  

1. Calitate,  

2. Descentralizare,  

3. Performanţă,  

4. Eficienţă,  

5. Standarde europene,  

6. Accesibilitatea la educaţie,  

7. Învăţare continuă,  

8. Oferte educaţionale,  

9. Resurse umane,  

10. Responsabilitate.  
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                                 ANALIZA S.W.O.T. 

PUNCTE TARI 

- Aplicarea responsabilă a curriculum-ului naţional; 

- CDS  este bine corelat cu curriculum-ul naţional  în funcţie de posibilităţile scolii; 

- Activităţile opţionale prevăzute în oferta unităţii respectă interesele părinţilor, aptitudinile elevilor şi abilităţile cadrelor didactice; 

- Schemele orare se încadrează în numărul de ore prevăzut de M.E.N ; 

- În unitate există documentele şcolare şi anexele curriculare; 

- Activitatea teoretică de la clase este îmbinată cu activitatea practică (potrivit SPP-urilor) pe care elevii o efectuează în unităţi economice (comerciale, de turism şi 

alimentaţie) cu care unitatea şcolară a încheiat convenţii conform reglementărilor în vigoare; 

-- Baza materială corespunzătoare pentru clasele de comerţ și alimentaţie publică necesară desfăşurării orelor de instruire practică şi practică comasată; 

- Încadrarea unităţii cu personal didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic calificat; 

- Cadre didactice metodiste ale I.S.J., autori de culegeri, de programe şcolare, lucrări metodico-ştiinţifice; 

- Colaborarea eficientă între factorii de decizie în şcoală: echipa managerială, consiliul de administraţie, consiliul pentru curriculum, comisia metodică, consiliul 

profesorilor clasei; 

- Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfectionare pentru ridicarea nivelului de pregatire profesionala si pedagogica (mentorate, mastere, doctorate) 

- Activitate susţinutã a comisiei de evaluare şi asigurare a calitãţii; 

- Climatul favorabil stimulativ pentru procesul instructiv educativ; 

- Nu sunt conflicte interumane care să perturbe ordinea şi securitatea în şcoală; 

- Implicarea şcolii în relaţii cu instituţii locale. 
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PUNCTE SLABE 

- Schemele orare nu respectă, la toate clasele, în totalitate curba de efort specifică vârstei şcolare ; 

- Elevi navetişti care nu au mijloace de transport cu orar corelat cu orarul şcolii; 

- Programul se desfăşoară în două schimburi; 

- Imposibilitatea desfăşurării activităţii practice a elevilor pe grupe; 

- Slaba implicare a unor instituţii locale în rezolvarea problemelor legate de investiţii; 

- Încadrarea profesorilor specialişti la foarte multe discipline ; 

- Fluctuaţia cadrelor didactice la catedra de specialitate; 

- Oferta de personal nu asigură cadre cu experiență la toate obiectele. 

 

OPORTUNITĂŢI 

- Documentele reformei sistemului de învăţământ sunt puse la dispoziţie de I.S.J. şi  se studiază în timp util; 

- Sunt asigurate auxiliarele curriculare; 

- I.S.J. şi CCD asigură consultanţă în probleme de curriculum şi management educaţional 

- Formarea continuă a cadrelor didactice; 

- Accesul cadrelor didactice la informaţie (puncte de informare,  INTERNET); 

- Interesul şi participarea părinţilor la diferite activităţi desfăşurate în şcoală ; 
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- Ocuparea posturilor vacante numai cu cadre didactice de specialitate,  conform legislaţiei în vigoare; 

- Organizarea de întâlniri cu reprezentanţi ai universităţilor; 

- Implicarea părinţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare (activitatea desfăşurată în cadrul unor proiecte şi a firmelor de exerciţiu). 

 

AMENINŢĂRI 

-Concurenţa celorlalte şcoli şi licee din oraş; 

- Orientarea altor licee spre profilul servicii ; 

-Criza economică îşi pune amprenta şi pe activitatea agenţilor economici din zonă, îngreunând colaborarea şcolii cu aceştia; 

- Criza morală ce caracterizează societatea românească duce la deteriorarea percepţiei statutului cadrului didactic; 

- Lipsa unor motivaţii reale pentru absolvirea învăţământului liceal. 
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  I. RESURSE UMANE   
OBIECTIVE 

 

STRATEGII ACTIVITATI RESPONSABI

LITATI 

TER- 

MEN 

PARTE- 

NERI 

COSTURI INDICATORI 

DE 

PERFOR-MANTA 

EVALUARE 

SI 

REVIZUIRE 

 

 

 

 

 

1. Monitorizarea  

populatiei scolare 

1.1 Cunoasterea 

circumscriptiei 

scolare 

1.Informarea cadrelor didactice 

asupra zonei corespunzatoare 

circumscriptiei scolare 

2.Repartizarea pe fiecare cadru 

didactic a locuintelor in vederea 

efectuarii recensamantului  

Directorul 

unitatii 

 

 

Dir. adj 

Oct. 

 

 

 

Oct 

 

 

 

 

 

 

 Cunoasterea de 

catre fiecare 

cadru did. a 

circumscrip- 

tiei  scolare 

 

3.Efectuarea recensamantului 

copiilor cu varsta intre 0-6 /7ani 

4.Popularizarea in unitatile 

scolare din  orasul Pascani si 

din zona a ofertei educationale  

stabilite  de scoala pentru liceu 

Invatatori 

 

 

Profesori   

 

 

Nov-

mai 

Parintii  

copiilor  

Dirig.cls  

a VIII-a 

din 

scolile  

vizate 

 Atragerea unui 

nr. cat mai mare 

de elevi  pentru a 

realiza planul de 

scolarizare 

12 nov 

3 iun 

1.2 Studiu 

demografic 

privitor la 

populatia  

scolara 

1. Intocmirea bazei de date in 

urma recensamantului 

Secretar 22-23 

nov 

 Hartie de 

scris  toner 

.caiete 

pixuri, cre-

ioane 

Acoperirea 

100% a 

circumscriptiei 

scolare 

26 nov 

2.Gruparea copiilor  pe ani  de 

studii  

Secretar 27-28 

nov 

    

 3. Stabilirea nr. de clase 

(inclusiv clasele cu predare in 

sistem Step by Step) 

Directorul 

unitatii 

scolare 

27-28 

nov 
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OBIECTIVE 

 

STRATEGII ACTIVITATI RESPONSA 

BILITATI 

TERMEN PARTE 

NERI 

COSTURI INDICATORI 

DE  

PERFORMANTA 

EVALUARE 

SI 

REVIZUIRE 

 1.3 Consultarea 

cu alte institutii 

1. Consultarea registrului de evidenta 

sanitara din circumscriptie 

Resp. com. 

de 

scolarizare 

21-23 

nov 

Medic 

scolar 

  26-nov- 22 

mai 

2. Consultarea registrului de evidenta 

de la asociatia de locatari din 

circumscriptia corespunzatoare 

Resp. com. 

de 

scolarizare 

21-23 

nov 

Presedin

tele As. 

de loc. 

   

 

3. Informarea institutiilor abilitate 

privind cazurile speciale 

Directorul 

unitatii sc. 

22-23 

nov. 

Asistenti 

sociali 

  23 nov-23 

mai 

2. Eficientizarea 

activitatii 

instructiv 

educarive prin 

politica de 

personal 

2.1.Cunoastere

a potrentialu-

lui intelectual si 

al achizitiilor  

anterioare 

1.Colaborarea cu gradinitele de unde 

provin copiii pentru preluarea fiselor 

psiho-pedagogice 

Invatatori 

care preiau 

clasa I 

Nov.- 

mai 

Educa- 

toarele 

   

 2. Stabilirea numarului de copii care 

au urmat cursurile grupei 

pregatitoare si care vor fi inscrisi la 

clasa cu predare in sistem ,,Step by 

Step ,,  

Invatatori 

care preiau 

clasa I  

15 apr 

- 8 mai 

 

Dir. 

gradini- 

te 

  

 

 

8 iunie  

 

 

2.2.Politica de  

personal 

1.Prezentarea ofertelor curriculare 

(primar, gimnaziu si liceu ) .  

Cadrele did. 16 – 30 

ian. 

Parinti, 

elevi, 

înv. 

dirig.  

 Aprobarea lor 

in Cons. de 

Adm. 

14 febr. 

2.Testarea elevilor cls. IV-a in 

vederea infiintarii unor clase speciale 

Prof de spec. 

cu acordul 

Cons Prof. 

13-17 

mai 

 Hartie 

consuma

-bile 

Media de 

intrare sa fie 

peste 8 

4 iun. 

3.Stabilirea structurii catedrelor pe 

ani scolari conform documentatiei 

primite de la I.S.J.  

Cons. de 

Adm. 

Martie   

Vacanta

- re 

I.S.J.  Acoperire in 

procent de 

100% a 

posturilor cu 

cadre 

did.calificate 

31 aug. 
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OBIECTIVE STRATEGII ACTIVITATI RESPONSA 

BILITATI 

TERMEN PARTE 

NERI 

COSTURI INDICATORI 

DE  

PERFORMANTA 

EVALUARE 

 SI 

REVIZUIRE 

 2.3.Ierarhizarea 

cadrelor 

didactice in 

urma 

monitorizarii 

activitatilor si 

comportamente-

lor in 

relationarea cu 

factorii de 

colaborare 

1. Asistente Dir.,dir.adj. 

Resp.CEAC, 

Resp.com. 

met. 

Conf.gra

ficului 

Cadrele 

didac-tice 

 calificative  

2.Interasistente Dir.,dir.adj, 

 Resp.CEAC 

Conf. 

grafic. 

Cadrele 

did. 

 calificative  

3 Testarea elevilor Resp. com. 

met. 

periodic elevii Hartie, 

toner, etc. 

80 % medii  

peste 8 

Prin punctaj 

stabil 

4.Discutii cu elevii si parintii 

 

Dir.,dir.adj. Ocazio-

nal 

Elevii si 

parintii 

 Stabilirea unei 

bune colaborari 

cu elevii si 

parintii  

 

5.Participarea la sedintele cu 

parintii 

Resp. 

comitetelor 

de parinti 

Periodic parintii  Aprecierea 

parintilor si 

elevilor  

 

 

6. Participarea dir. la activitati 

extracurriculare 

Dir. 

membrii 

C.A 

Ocazio-

nal 

Elevi, 

parinti si 

alti 

factori 

educogeni 

 Dimensiunea si 

eficienta 

activitatii 

 

7.Analiza calitatii documentelor 

scolare 

Dir.,respons.

com.met. 

Membrii 

CEAC 

Semestri

al 

Metodisti, 

inspectori 

de 

specialit., 

formatori 

 Intocmirea conf. 

leg. in vigoare  

predarea la 

termen 
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8. Controale tematice Dir., resp. 

com.met. 

Membrii 

CEAC 

periodic I.S.J.    

9. Analiza activitatii catedrelor la 

nivelul C.A. 

Director, 

C.A. 

Membrii 

CEAC 

 Semes-

trial, 

anual 

    

10. Cuantificarea activitatii 

cadr.did.prin punerea in aplicare a 

instrumentelor de evaluare 

C.A. 

Membrii 

CEAC 

Semestri

al, anual 
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OBIECTIVE STRATEGII ACTIVITATI RESPONSA 

BILITATI 
TERMEN PARTE 

NERI 
COSTURI INDICATORI 

DE  

PERFORMAN

TA 

EVALUARE 

 SI 

REVIZUIRE 

  11.Fisa de evaluare (intocmire, 

autoevaluare, evaluare) 

C.A. 

Membrii 

CEAC 

Iulie  Hartie, 

copii xerox 

Intre :85-100 

p –F.B., 

65-84 p –B, 

41-64 p- S 

sub 40 p-I. 

Septembrie 

12.Fisa de evaluare pentru 

restrangere de activitate 

 C.A. 

Resp.CEAC 

Februarie  Hartie, 

copii xerox 

In ordinea 

punctajelor 

1 martie 

 2.4. 

Perfectionarea 

cadrelor did. 

1. Studiu individual Fiecare 

cadru did. 

Conf. 

grafic. 

 Material 

biblio-

grafic 

Perfectionare In cadrul 

asistentelor, 

inspectiilor si 

activ.  met. 

2.Cosiliile profesorale cu tema Resp.cu 

perfect. 

Conf. 

grafic. 

 Hartie, 

copii xerox 

perfectionare  

3.Comisii metodice Resp. 

com.met 

Conf. 

grafic. 

 Hartie, 

copii xerox 

perfectionare Lectii 

demon-

strative 

4. Cercuri pedagogice Resp.de cerc Conf. 

grafic. 

Unitati 

scolare 

din zona 

Hartie, 

copii xerox 

perfectionare Colocvii si 

lectii demon-

strative 

5. Cursuri C.C.D. Resp cu 

perfect. 

Conf. 

grafic. 

C.C.D. 

C.C.D. 

Iasi, 

Pascani 

sunt perfectionare Lectii 

demonstr., 

portofolii 

6.Sustinerea examenelor pentru 

acordarea gradelor didactice 

Cadrele  did. 

implicate 

Conf. 

planificarii 

MEN 

I.S.J., 

Univ. 

sunt perfectionare Inspectii de 

specialitate, 

examen 
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OBIECTIVE 

 

STRATEGII ACTIVITATI RESPONSABI

LITATI 

TER-

MEN 

PARTE 

NERI 

COSTURI INDICATORI DE 

PERFORMANTA 

EVALUARE SI 

REVIZUIRE 

 

3. Aportul 

activitatii pers. 

did. aux. si 

nedidactic la 

bunul mers al 

scolii 

3.1.Fluidizarea 

inform.pe 

nivele. 

Secretariat, 

biblioteca cadre 

did., elevi, 

comunitate 

  

 

1.Alcatuirea de rapoarte Bibliotecar Perma-

nent 

 Hartie, 

copii 

xerox 

 Continua si 

permanenta 

2.Statistici Secretari Periodic  sunt Respectarea 

normativelor 

 

3.Evidenta Secretari Perma-

nent 

 sunt   

4. Corespondenta Secretari Perma-

nent 

    

5.Consultanta Secretari si 

bibliotecari 

Perma-

nent 

  Respectarea 

legislatiei 

 

6.Informare si documentare Secretari si 

bibliotecari 

Perma-

nent 

I.S.J. si 

C.C.D. si 

Mass-

media 

Hartie, 

copii 

xerox 

Procurarea, 

intocmirea si 

punerea la 

dispozitia c.d., 

elevilor si a 

parintilor a 

tuturor doc. 

scolare 

Control 

periodic 

3.2.Actualizare

a politicii de 

personal 

1. Aplicarea normativelor 

in vigoare 

Director, 

secretar 

Perma-

nent 

I.S.J. sunt Respectarea 

legislatiei 

Continuu 

2.Normare /salarizare 

/posturi 

Secretar Perma-

nent 

I.S.J. sunt Respectarea 

legislatiei 

Periodic de 

conducerea 

scolii si C.F.I 
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3.3.Mentinerea 

spatiilor de 

scolarizare in 

buna functie  

1.Igienizare Personalul 

administr. 

Perma-

nent 

Comite-

tele de 

parinti 

sunt Avizul sanitar de 

functionare 

Continuu de 

conducerea 

scolii si 

periodic de 

insp. de la 

institutiile 

abilitate 

2.Reparatii curente Muncitorul 

de 

intretinere 

Perma-

nent 

Primaria 

si 

comitetele 

de parinti 

sunt Mentinerea 

spatiilor de 

invatamant in 

stare de 

functionare 

Permanent de 

conducerea 

scolii 

3.Aplicarea normelor PSI si 

SSM 

Responsa-

bilul com 

PSI 

Perma-

nent 

Unitatea 

de 

pompieri 

sunt Inlaturarea 

factorilor de risc 

Permanent de 

conducerea 

scolii si 

periodic de 

cadre P.S.I. si 

S.S.M. 
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       II.   RESURSE MATERIALE 
OBIECTIVE 

 

STRATEGII ACTIVITATI RESPONSA 

BILITATI 

TER-

MEN 

PARTE 

NERI 

COSTURI INDICATORI DE 

PERFORMANTA 

EVALUARE SI 

REVIZUIRE 

 

 

 

1.Dezvoltarea 

bazei materialein 

vederea 

satisfacerii noilor 

cerinte ale 

invatamantu-lui 

romanesc 

1.1.Mentine-

rea si 

intretinerea 

bazei 

materiale 

existente 

1.Reparatii curente Munc.de 

intret. 

Perma-

nent 

Primaria sunt Mentinerea 

spatiilor in stare 

de functionare 

permanent 

2.Igienizari anuale Dir.adj.si 

pers. de 

intret 

Anual Comitetele 

de parinti 

sunt Obtinerea 

avizului sanitar de 

functionare 

15 august 

conducerea 

scolii 

3.Reparatii capitale la 

instalatia de incalzire 

centrala si la fatada scolii 

Dir.dir.adj., 

CA, CP 

An 

scolar  

2018 -

2019  

Primaria Enorme 

de sute 

de 

milioane 

Functionalitatea 

la parametri 

normali 

Dupa 

terminarea 

lucrarilor de o 

comisie speciala 

4. Deratizare, dezinsectie si 

igienizare 

Dir.,dir.adj.,

CA. 

An 

scolar 

2018 -

2019 

Directia 

de 

Sanatate 

Publica 

Mari 

(aprox. 

100 mil. 

lei) 

Normele de igiena 

prev.de lege 

Evaluarea 

inspectorilor 

D.S.P. 

1.2.Extinde-

rea bazei 

materiale 

Utilarea laboratorului de 

fizica cu material didactic 

modern 

Dir.scolii si 

prof. de 

fizica 

2018 -

2019 

I.S.J. minime Indeplinesc 

normele privind 

funtionalitatea si 

tehnica securitatii 

muncii 

 

1.3.Imbogati

rea bazei 

mat.existen-

te 

1.Infiintarea unui mini-

observator astronomic 

Dir.scolii 2018 -

2019 

sponsori Sunt Functionalitate Dupa infiintare 

2.Infiintarea unei mini-statii 

meteo 

Dir. scolii si 

prof.de 

geografie 

2018 -

2019 

 sunt functionalitate Dupa infiintare 
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OBIECTIVE 

 

STRATEGII ACTIVITATI RESPONSABI

LITATI 

TER-

MEN 

PARTE 

NERI 

COSTURI INDICATORI DE 

PERFORMANTA 

EVALUARE SI 

REVIZUIRE 

  3.Diversificarea florei parcului 

dendrologic 

Dir. 

 prof.de biol. 

anual Primaria 

si Clubul 

Copiilor 

sunt functionalitate  

4.Modernizarea aparaturii din 

lab.de chimie si biologie 

Prof.de 

chimie, biol. 

si laborant 

2018 -

2019 

Sponsori sunt Sa raspunda 

cerintelor 

programelor la 

obiectele 

respective 

 

5.Cresterea nr. de calculatoare 

la 55 prin realizarea de 

programe, prin donatii si 

sponsorizari 

Dir.sc., toate 

cadrele 

did.si elevii 

scolii 

2018 -

2019 

Sponsori sunt Functionalitate  

6.Utilizarea cu eficienta a   salii 

de sport  

Dir.sc.,dir. 

adj., prof. de 

educatie 

fizica 

Conf. 

grafic 

  Asigurarea 

conditiilor optime 

de desfasurarea 

orelor de ed.fizica 

zilnic 

7.Functionalitatea cabinetului 

medical pentru elevi 

Dir.sc., CA 2018 -

2019 

Primaria sunt Functionalitate zilnic 

 

 

         

   III. CURRICULUM 
OBIECTIVE 

 

STRATEGII ACTIVITATI RESPONSA 

BILITATI 

TER-

MEN 

PARTE 

NERI 

COSTURI INDICATORI DE 

PERFORMANTA 

EVALUARE SI 

REVIZUIRE 

 

 

 

 

1.Dezvoltarea 

1.1.Pretestarea 

ofertelor si/sau 

cerintelor 

1.Pretestarea optiunii elevilor in 

concordanta cu resursele umane 

si materiale existente 

Inv./ dirig 5-29 nov    29 nov 

2.Constituirea ofertei CDS pe 

discipl. de studiu, arii curric. 

Resp. arii 

curriculare 

10 -18 

dec. 

Comitetele 

de parinti 

 Calitatea doc. 18dec. 
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personalitatii 

scolii prin 

curriculum 

3.Prezentarea ofertelor catre 

parinti si elevi (inclusiv 

alternativa Step by Step) 

Dirig/inv., 

cadre did. 

Propuna-

toare 

15-30 

ian 

Comitetele 

de parinti 

 Nr. de optiuni 30 ian 

1.2.Definiti-  

varea CDS 

1.Centralizarea optiunilor si 

avizarea acestora de catre C.A 

Dir., C.A. 12-14 

febr 

  Respectarea  

termenelor 

14 febr. 

2.Studiu de caz referitor la 

alocarea orelor de studiu 

aprofundat/extins 

Dir., 

managerii 

de grup 

12-20 

febr 

Parinti si 

elevi 

 Respectarea 

planului cadru 

20 febr. 

3.Intocmirea schemelor orare Dir., 

secretar sef 

19-23 

febr. 

Agenti 

economici 

Hartie de 

scris, 

hartie 

xerox,ton

er 

Respectarea 

OMECTS nr 

3331/25.02/2010 etc. 

22 febr. 

 

 1.3.Dimension

area CDS in 

corelatie cu 

cerintele 

inv.de tip 

formativ 

1.Actiuni de cunoastere/utilizare 

a tehnicii de calcul prin CDS 

Sef comisie 

ed. tehn. 

Prof. 

specialisti 

Perman

ent 

Informatic

ieni, 

Clubul 

copiilor 

sunt  permanent 

2.Initierea unor teme de 

cercetare la nivelul ariilor 

curriculare 

Resp. com. 

metodice 

Anual  sunt Existenta 

proiectelor si 

valorificarea 

acestora 

periodic 
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OBIECTIVE 

 

STRATEGII ACTIVITATI RESPONSABI

LITATI 

TERMEN PARTE 

NERI 

COSTURI INDICATORI DE 

PERFORMANTA 

EVALUARE SI 

REVIZUIRE 

  3.Colaborarea cu institutii 

specializate 

Resp. com. 

metodice 

Permanent Agenti 

econ. 

creatori 

populari 

sunt Rezultate  in 

formarea 

elevilor 

periodic 

4. Valorificarea valentelor 

formativ –educative in cadrul 

activitatilor 

Cadre  

didactice 

Permanent  sunt  periodic 
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 IV. ECHIPA  MANAGERIALA  A  SCOLII 
OBIECTIVE STRATEGII ACTIVITATI RESPONSA 

BILITATI 

TERMEN PARTE-

NERI 

COS 

TURI 

INDICATOR 

DE PERFOR 

MANTA 

EVALUARE 

SI 

REVIZUIRE 

 
 
 
 
 
 
 
1.Interrelatii de 

coerenta la 

nivelul echipei 

de conducere 

 

 

 

 

 

 

1.1.Definirea 

ariei 

problematicii 

manageriale 

1.Validarea membrilor 

Consiliului de Administratie, 

alegerea si numirea  

managerilor de grup 

director, 

C.P. 

3 -25 sept.   reprezentativitate 

si credibilitate 

25 sept. 

 

2.Stabilirea si delegarea 

atributiilor 

Director 4- 18oct.    18 oct. 

3.Precizarea scopurilor 

urmarite si stabilirea tematicii 

C.A. si C.P. 

C.A. 4-19 oct. 

 

   19 oct. 

4.Intocmirea documentatiei 

privind proiectarea activitatii pe 

grupuri de interese 

Dir. 

Manager de 

grup 

12-26 sept.   Incadrarea in 

termen si 

calitatea 

documentelor 

26 sept. 

5.Rezolvarea problemelor 

organizatorice 

Dir. 

Manager de 

grup 

Periodic   Respectarea 

termenelor 

autopropuse sau 

primite de la 

forurile 

superioare 

Periodic 

C.P. 

6.Implicare/evaluare Dir. 

Manager de 

grup 

Permanent   Descriptori periodic 

7.Formare/dezvoltare 

profesionala si personala 

Dir. 

Manager de 

grup 

permanent  sunt Promovare 

cursuri de 

perfectionare 

Semestrial 

C.P. 
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OBIECTIVE STRATEGII ACTIVITATI RESPONSA 

BILITATI 

TERMEN PARTENERI COS 

TURI 

INDICATOR 

DE PERFOR 

MANTA 

EVALUARE 

SI 

REVIZUIRE 

 1.2.Ameliorarea 

tehnicilor  de 

comunicare 

1.Determinarea ,,necesarului’’ 

de informatii pe sectoare si 

componente 

Dir. 

Sefi de 

compartimente 

Membrii CEAC 

Periodic  sunt claritatea si 

calitatea 

informatiei 

periodic 

2.Asigurarea consilierii generale 

si specifice pentru intreg 

personalul din subordine, 

privitor la cunoasterea si 

aplicarea legislatiei scolare 

Dir.,dir.adj., 

Resp. com. 

metodice 

Membrii CEAC 

Permanent   absenta 

abaterilor 

semestrial 

C.P.,C.A. 

3.Negocierea/rezolvarea 

conflictelor 

Dir.,C.A. 

Membrii CEAC 

15 zile de la 

sesizarea 

conflictului 

  solutoinarea 

conflictului 

30 de zile 

de la 

sesizare 

 

 

2.Mentinerea 

si activarea 

relatiilor 

comunitare 

2.1.Delimitarea 

colaboratorilor 

1.Stabilirea de parteneriate Dir., Resp. 

com. metodice 

Cadre didactice 

Permanent Scoli din 

tara si 

strainatate 

sunt Consecintele 

benefice ale 

parteneriatul

ui 

periodic 

2.Implicarea cadrelor didactice 

si a elevilor prin activitati 

specifice 

 

Cadre didactice, 

Reprezentantii 

elevilor 

Permanent   Consecintele 

benefice ale 

colaborarii 

periodic 

2.2.Diversificare

a/amplificarea 

colaborarilor 

1.Identificarea de noi modalitati 

de colaborare 

Cadre didactice, 

Membrii CEAC 

Permanent   Cantitate si 

calitate 

Periodic  

C.A. 
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 V.  MANAGEMENTUL INVATARII 
OBIECTIVE STRATEGII ACTIVITATI RESPONSA 

BILITATI 

TERMEN PARTENERI COS 

TURI 

INDICATOR 

DE PERFOR 

MANTA 

EVALUARE 

SI 

REVIZUIRE 

 

 

 

 

 

 

1.Trecerea de 

la invatamantul 

eminamemte 

reproductiv la 

invatamantul 

modern, 

problematizat 

1.1. Schimbarea 

mentalitatii si a 

modului de 

lucru  a cadrelor 

didactice 

1.Autoperfectionare Toate cadrele 

didactice 

Permanent  sunt Ridicarea 

nivelului de 

pregatire 

Perma-

nent 

2.Comisii metodice Responsabilii 

comisiilor 

Conform 

graficului 

 sunt Ridicarea 

nivelului de 

pregatire 

Lectii 

demonstrat

ive si 

portofoli 

3.Cercuri pedagogice   Responsabili 

de cerc, toate 

cadrele 

didactice 

Conform 

graficului 

Cadrele 

didactice 

din scolile 

unde se 

organizeaz

a cercul 

sunt Adaptarea stilului 

si metodelor de 

lucru cerintelor 

invatamantului 

romanesc 

Lectii 

demonstrat

ive, 

colocvii, 

portofoli 

4.Sedinte ale C.P. cu tema Directori, 

responsabilii 

comisiilor 

metodice, 

cadrele 

didactice 

implicate 

Conform 

graficelor 

  sunt Ridicarea 

nivelului de 

pregatire a c.d. si 

cresterea 

prestigiului scolii 

in cadrul 

comunitatii si 

stabilirea unor 

relatii firesti de 

sprijin reciproc 

 

5.Activitati organizate de 

I.S.J. si C.C.D. 

Responsabilul 

cu formarea 

continua 

Conform 

graficului 

 sunt Ridicarea 

nivelului de 

pregatire a c.d. 

 

2.Schimbarea 

mentalitatii 

1.Discutii cu parintii Toate cadrele 

didactice 

Permanent Parintii  Relatii de 

colaborare 
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factorilor 

implicati 

2.Sedinte cu parintii la 

nivelul claselor 

Invatatorii si 

dirigintii 

Conform 

graficului 

Parintii  Eliminarea 

esecului scolar 

Semestrial 

si anual 

3.Lectorate cu parintii Conducerea 

scolii, 

invatatori, 

diriginti 

Conform 

graficului 

Parintii sunt Buna colaborare Semestrial 

si anual 

4.Actiuni de popularizare a 

noilor schimbari din 

invatamant 

Conducerea 

scolii, 

secretariat, 

bibliotecar, 

membrii CEAC 

Permanent Elevi, 

parinti, 

C.C.D. 

sunt Cunoasterea 

noilor schimbari 
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OBIECTIVE STRATEGII ACTIVITATI RESPONSA 

BILITATI 

TERMEN PARTENERI COSTUR

I 

INDICATOR 

DE PERFOR 

MANTA 

EVALUARE 

SI 

REVIZUIRE 

 
 

2.Organizarea 

procesului 

instructiv-

educativ in 

consonanta cu 

cerintele noului 

curriculum 

national 

2.1. 

Monitorizare

a ofertei 

educationale 

a unitatilor 

scolare 

1.Procurarea documentelor 

curriculare oficiale, a manualelor 

si a auxiliarelor 

Dir.,dir.adj. si 

bibliotecar 

August I.S.J., 

Depozitul 

de manuale 

sunt Existenta 

document.  in 

scoala 

 

2.Elaborarea proiectului 

activitatii extracurriculare 

(extraclasa si extrascolara) si al 

concursurilor scolare 

Consiliul de 

administratie 

Septembrie

ianuarie 

I.S.J. si alti 

factori 

educogeni 

sunt   

2.2.Elaborare

a proiectelor 

unitatii 

scolare 

3.Structurarea orarului unitatii 

scolare 

Directorul si 

resp. cu 

orarul scolii 

 

Septembrie 

Membrii 

CEAC 
sunt Respectarea 

curbei de 

efort 

 

4.Supervizarea activitatilor 

curriculare si extracurriculare 

Directorul 

scolii 

Sept. I.S.J. nu sunt   

 
3.Desfasurarea 

procesului 

instructiv-

educativ la 

standarde 

apropiate de 

cele ale 

invatamantului 

europen 

3.1.Aplicarea 

eficienta a 

documentelor 

curriculare 

aprobate 

1.Parcurgerea materiei conform 

programelor si planificarilor 

calendaristice 

Fiecare c.d.  

Resp. comisiei 

metodice, Dir.  

Resp.CEAC 

Permanent  nu sunt Respectarea 

programelor 

Lunar 

sfarsitul 

semestrelor 

2.Evaluarea ritmica a elevilor Fiecare c.d, 

Dir,resp. com. 

Permanent  nu sunt O nota lunar 

pt. fiecare 

elev 

lunar 

3.Evaluarea sumativa a elevilor Fiecare cadru 

didactic 

Perioade 

de eval. 

 nu sunt  semestrial 

4.Realizarea actiunilor 

extracurriculare conform 

graficelor 

Fiecare cadru 

didactic 

Conform 

graficului 

 sunt Actiuni Dupa 

fiecare 

actiune 

 5.Respectarea graficului 

actiunilor de orientare scolara si 

profesionala 

Membrii 

comisiei 

Conform 

graficului 

Agenti 

economici, 

inspectori 

O.S.P. 

sunt Orientarea 

scolara 

corecta a 

elevilor 

Permanent 

 



 22 

OBIECTIVE STRATEGII ACTIVITATI RESPONSA 

BILITATI 

TERMEN PARTE-

NERI 

COSTURI INDICATOR 

DE PERFOR 

MANTA 

EVALUARE 

SI 

REVIZUIRE 

 
 
 

 
4.Organizarea 

si desfasurarea 

evaluarii 

externe 

4.1. Pregatirea 

in vederea 

sustinerii 

examenelor 

nationale si de 

sustinere a 

atestatelor in 

specialitate  

pentru 

absolventii de 

la invatamantul 

tehnic 

1.Informarea elevilor si a 

parintilor cu privire la 

regulamentul si graficul de 

desfasurare Evaluarii Nationale, 

a examenului de admitere pentru 

absolventii clsselor a VIII a si a 

Bacalaureatului 

Directorul 

scolii 

Sept. 

oct. 

 sunt Cunoasterea 

regulamente 

lor de 

desfasurare a 

examenelor 

 

2.Parcurgerea continuturilor 

conform programelor de 

pregatire pentru examene 

Cadrele 

didactice 

implicate  

Sem.I si 

Sem .II 

 nu sunt Insusirea 

continuturi 

lor 

periodic 

3. Sustinerea Evaluarii Nationale 

la clasa a VIII-a si a 

Bacalaureatului 

Toate  

cadrele 

didactice 

Conf. 

grafice-

lor 

 Toner, 

hartie xerox, 

hartie de 

scris, 

etichete, 

timp liber  

Familiarizare 

cu atmosfera 

de examen 

analiza 

rezultate 

lor 

4.Inaintarea la ISJ Iasi a listelor 

cu propuneri pentru comisiile de 

corectori si de supraveghetori 

Conducerea 

scolii, 

secretariat 

Mai ISJ    

4.2.Desfasurare

a examenelor  

in conformitate 

cu dispozitiile 

Ministerului 

1.Asigurarea conditiilor pentru 

buna desfasurare a examenelor  

si securitatea lucrarilor elevilor 

Cadrele 

didactice 

implicate 

Iunie ISJ Toner, 

hartie xerox, 

hartie de 

scris 

Promovabili-

tate 98% 

 

2.Instruirea cadrelor implicate si 

a elevilor inaintea fiecarei probe 

Membrii 

comisiei 

Perioade 

de 

examen 

ISJ    
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OBIECTIVE STRATEGII ACTIVITATI RESPONSA 

BILITATI 

TERMEN PARTE-

NERI 

COS 

TURI 

INDICATOR 

DE PERFOR 

MANTA 

EVALUARE 

SI REVI-

ZUIRE 

  3.Urmarirea respectarii legii Presedintele 

comisiei de 

examen 

Perioada 

examenelor 

  Respectarea 

normelor legale 

Permanent 

4.Sesizarea neregulilor si luarea 

masurilor corespunzatoare 

 

Comisia de 

examen 

Perioada 

examenelor 

  Repectarea 

normelor legale 

 

5.Rezolvarea operativa a 

contestatiilor 

 

Comisia de 

examen 

Perioada 

prevazuta 

    

6.Eliberarea in timp optim a 

documentelor necesare pentru 

inscrierea la licee si la scoli 

pstliceale sau facultati 

Director. 

Secretariat 

Conform 

graficului 

 sunt Respectarea 

termenului legal 
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                 VI.  STANDARDE 
OBIECTIVE STRATEGII ACTIVITATI RESPONSA- 

BILITATI 

TERMEN PARTE-

NERI 

COSTURI INDICATOR 

DE PERFOR 

MANTA 

 

EVALUARE 

SI  

REVIZUIRE 

 
 

 
1.Cresterea 

procentului de 

promovabilitate 

 

1.1.Monitorizare

a elevilor cu 

situatie slaba la 

invatatura in 

vederea luarii de 

masuri pentru 

evitarea esecului 

scolar  

1.Parcurgerea materiei 

conform planificarilor 

calendaristice 

Fiecare cadru 

didactic, 

membrii CEAC 

Permanent  nu sunt  Lunar, la 

sfarsitul 

sem. si la 

sfarsitul 

anului sc. 

2.Evaluarea ritmica Fiecare c.d. Permanent   O 

nota/elev/luna 

lunar 

3.Mentinerea unei legaturi 

permanente cu parintii elevilor 

problema 

Invatatori, 

diriginti 

Permanent Parintii 

elevilor 

problema 

 Inlaturarea 

abaterilor 

 

4.Discutii cu elevii Fiecare cadru 

didactic 

Permanent Elevi  Evitarea 

abaterilor 

permanent 

5.Corelarea cerintelor 

cadrelor didactice cu 

activitatea independenta 

desfasurata de elevi acasa 

Fiecare cadru 

didactic 

Permanent   Promovare 

95% 

Semestrial 

si anual 

6.Lucru diferentiat Fiecare c.d. Permanent   Promovare 

95% 

permanent 

7.Pregatire suplimentara Fiecare cadru 

didactic 

Cand este 

nevoie 

 Timp 

liber  

Ridicarea 

nivelului de 

pregatire al 

elev. 

Semestrial 

si anual 

 
2.Reducerea 

catre zero 

numarului de 

nescolarizati  

2.1.Urmarirea 

atenta a elevilor 

care au tendinta 

de a absenta  

nemotivat 

1.Discutii cu parintii acestor 

elevi 

Resp. comisiei 

de scolarizare 

si frecventa, 

inv. si dirig. 

Permanent Parintii 

elevilor 

nu sunt Scolarizare 

100% 

Semestrial 

si la 

sfarsitul 

anului 

scolar 
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2.Discutii cu elevii Fiecare cadru 

didactic 

Permanent Elevii  Diminuarea 

absenteismului 

Lunar  

3.Organizarea de actiuni 

comune cu alte institutii 

(politie, biserica) 

Fiecare cadru 

didactic 

Conform 

graficului 

Functiona

ri din 

politie, 

cadre 

sanitare si 

ale 

bisericii 

sunt Scolarizare 

100% 

Semestrial 

si anual 

4.Organizarea de actiuni 

atractive pentru elevi 

Fiecare cadru 

didactic 

Conform 

graficului 

Agentia 

Tabere 

Scolare, 

Casa de 

Cultura, 

muzee 

sunt Scolarizare 

100% 

Semestrial 

si anual 

 

 

3.Cunoasterea si 

aplicarea 

metodelor de 

evaluare externa 

 

 

 

 

 

 

3.1.Instruirea 

cadrelor 

didactice 

antrenate la 

sustinerea 

tezelor cu 

subiect unic la 

examenele de 

atestare 

profesionala si la 

Bacalaureat 

1.Dezbaterea metodologiilor 

pentru Evaluarea Nationala la 

clasa a VIII-a, pentru 

admiterea in licee,  pentru 

examenele de atestare 

profesionala si pentru 

Bacalaureat 

Toate cadrele 

didactice 

Aprilie  Toner, 

Hartie de 

scris, 

etichete, 

timp 

liber a 

cadrelor 

didactice 

Lipsa 

evenimetelor 

deosebite in 

timpul 

examenului si 

un numar cat 

mai redus de 

contestatii 

Dupa 

examen 

2.Participarea efectiva  a 

cadrelor didactice la examene  

in calitate : supraveghetor, 

corector, membru, presedinte. 

Cadrele 

didactice 

solicitate 

Iunie Elevi    
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                                VII. EVALUARE 
OBIECTIVE STRATEGII ACTIVITATI RESPONSA- 

BILITATI 

TERMEN PARTE-

NERI 

COSTURI INDICATOR 

DE  PERFOR 

MANTA 

EVALUARE  

SI 

REVIZUIRE 

 

 

1.Cunoasterea 

metodelor de 

evaluare 

interna 

1.1.Perfectionar

ea cadrelor 

didactice 

1.Studiu individual Fiecare cadru 

didactic 

Permanent  sunt Perfectionare Permanent 

2.Consiliul profesoral cu tema Cadrul didactic 

desemnat pentru 

sustinerea temei 

respective  

Conform 

graficului 

Reprez. ai 

primariei, 

politiei, 

bisericii 

sunt   

3.Cercuri pedagogice Responsabilii de 

cerc 

Conform 

graficului 

 sunt Perfectionare  

4.Cursuri organizate de 

C.C.D. 

Responsabilul cu 

perfectionarea 

Conform 

graficului  

Formator 

C.C.D. 

sunt Perfectionare  

5.Sustinerea de examene 

pentru obtinerea gradelor 

didactice 

Cadrele 

didactice 

implicate 

Conform 

graficelor 

stabilite de 

Minister 

Profesori 

univ. 

sunt Promovare  

 

2.Aplicarea 

metodelor 

alternative de 

evaluare 

2.1. Observarea 

sistematica a 

comportamentul

ui elevilor 

1.Intocmirea: Fiecare cadru 

didactic 

Permanent    Perioadele 

de evaluare 

Fiselor de 

evaluare/autoevaluare 

Fiecare cadru 

didactic 

La 

inceputul  

semestrelor 

 sunt   

Listelor de control / verificare Fiecare cadru 

didactic 

La 

inceputul 

semestrelor 

 sunt   

Scarilor de clasificare Fiecare cadru 

didactic 

La inceputul 

fiecarui 

semestru 

 sunt   
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OBIECTIVE STRATEGII ACTIVITATI RESPONSA 

BILITATI 

TERMEN PARTEN

ERI 

COS 

TURI 

INDICATOR 

DE PERFOR 

MANTA 

 

EVALU

ARE 

SI 

REVIZ

UIRE 

3.Cunoasterea 

si aplicarea 

metodelor de 

evaluare 

externe 

3.1.Instruirea 

cadrelor didactice 

care participa la 

examenele 

nationale 

1.Simularea examenelor 

nationale 

Toate cadrele 

didactice 

Aprilie Elevi, 

profesori 

Toner, 

Hartie de 

scris, 

etichete, 

timp liber 

a cadrelor 

didactice 

Lipsa 

evenimetelor 

deosebite in 

timpul 

examenului si 

un numar cat 

mai redus de 

contestatii 

Dupa 

examen 

2.Participarea efectiva a 

cadrelor didactice la examenele 

nationale in calitate de: asistent, 

corector, membru, presedinte 

Cadrele 

didactice 

solicitate 

Iunie Elevi, 

profesori 

  Dupa 

examen 

 

 

 

 

 

                                                                            Director, 

              Prof. Spiridon Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 


