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  LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC „N. IORGA” PAŞCANI 

 
 

PROGRAMUL MANAGERIAL AL LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC „N. IORGA” 

PAŞCANI 

            SEMESTRUL  II,  AN ŞCOLAR  2018/2019 

                                   Nr.  1899/06.03.2019 

 C.P. 05.03.2019 ; C.A. 05.03.2019 

 

Obiectivul Măsuri si acţiuni Termen Responsabili Parteneri Indicatori de 

performanţă 

I.Asigurarea 

cunoaşterii şi 

aplicării corecte 

a legislaţiei 

şcolare 

1.Îmbogaţirea fondului bibliotecii 

legislative cu noile legi şi 

documente care vor apare în sem.II 

- permanent - bibliotecarul 

şcolii 

- conducerea 

şcolii 

 

- ISJ 

- Site-ul MEC 

procurarea tuturor 

acestor legi şi 

documente 

2.Dezbateri privind cunoaşterea şi 

aplicarea legislaţiei şcolare 

- lunar - cond. şcolii 

- responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

- juriştii ISJ cunoaşterea şi 

aplicarea corectă 

a legislației 

II.Aplicarea 

Programului de 

reformă 

1.Continuarea programului de 

reformă şi a componentelor acestuia 

prin aplicarea corectă a Curriculum-

ului Naţional şi a noului sistem de 

finanţare. (Planul cadru de 

învăţământ, programele şcolare, 

ghidurile şi normele metodologice 

de aplicare a acestora, ghidurile de 

evaluare, manualele alternative 

avizate de M.E.N.etc.) 

- permanent - cond. şcolii 

- fiecare cadru 

didactic 

- inspectori ai ISJ aplicarea corectă 

a Curriculum-ului 

Naţional  
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Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen Responsabili Parteneri Indicatori de 

performanţă 

 2. Diversificarea continuturilor 

prevazute prin curriculum optional si 

folosirea metodelor de instruire bazate 

pe experienta personala a elevilor 

- februarie –

martie 

- cond.scolii 

- responsabilii 

comisiilor 

metodice 

- elevii si parintii 

- inspectorii de 

specialitate 

un CDS cat mai variat 

corespunzator 

aspiratiilor elevilor si 

posibilitatilor scolii 

3. Implicarea tuturor cadrelor didactice,  

a parintilor şi a reprezentantilor 

comunitatii locale in stabilirea 

curriculum-ului la decizia scolii si a 

curriculum-ului de dezvoltare scolara 

pentru anul scolar 2019/2020. 

Anuntarea in timp util. 

 

-  februarie - cond. scolii 

- responsabilii 

comisiilor 

metodice 

- elevii 

- parintii 

- reprezentanti ai 

comunitatii 

locale 

respectarea 

metodologiei 

III.Asigurarea 

resurselor 

materiale 

1.Asigurarea functionalitatii tuturor 

spatiilor destinate procesului de 

invatamant 

- permanent - conducerea scolii 

- fiecare cadru 

didactic 

- personalul de 

intretinere 

 funtionalitate la 

parametri optimi 

2.Colaborarea cu autoritatile locale 

pentru intretinerea si dezvoltarea bazei 

didactico-materiale 

- permanent - conducerea scolii 

- fiecare cadru 

didactic 

- factori de decizie 

din primarie 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen Responsabili Parteneri Indicatori de 

performanţă 
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 3. Asigurarea functionarii normale a 

instalatiilor sanitare, de incalzire si 

electrice 

- permanent - cond.scolii 

- personalul de 

intretinere 

 functionarea 

optima a 

instalatiilor 

4. Gestionarea si utilizarea eficienta a 

bazei didactico-materiale existente , 

preocupari in vederea imbogatirii 

acesteia 

- permanent - cond. scolii 

- fiecare cadru 

didactic 

- factori de 

raspundere din 

primarie 

- eventuali agenti 

economici 

 

5. Respectarea normelor PSI de 

Protectia muncii si a normelor de 

Protectie Civila 

- permanent - conducerea 

scolii 

- responsabilii 

acestor comisii 

- Oficiul de 

Prot.Muncii 

- unitatea de 

pompieri 

lipsa 

evenimentelor 

nedorite 

6. Stabilirea comenzilor de manuale 

pentru anul scolar 2019/2020 

-februarie  - 

martie 

- conducerea 

- responsabilul 

comisiei 

prof.Tcaci C 

- ISJ Iasi asigurarea 100% 

cu manuale 

7. Urmarirea realizarii calitative a 

lucrarilor de igienizare si reparatii in 

vederea asigurarii conditiilor pentru 

obtinerea autorizatiei sanitare de 

functionare 

- iunie-iulie - conducerea 

- personalul de 

intretinere 

- fiecare 

invatator si 

diriginte 

- primaria 

- parintii elevilor 

- eventuali agenti 

economici 

obtinerea 

autorizatiei 

sanitare de 

functionare 

8.Diversificarea preocuparilor pentru 

obtinerea unor fonduri extrabugetare si 

utilizarea eficienta a acestora 

 

- permanent - cond. scolii 

- fiecare cadru 

didactic 

- agenti economici 

- firme interesate 

de oferta scolii 
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Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen Responsabili Parteneri Indicatori de 

performanţă 

 9. Realizarea de proiecte proprii in 

programe de îmbunătăţire a bazei 

materiale si de crestere a calitatii 

invatamantului 

- permanent - conducerea scolii 

- fiecare cadru 

didactic 

  

10. Dezvoltarea informaticii de 

gestiune in administratia scolara 

- permanent - conducerea scolii 

- serv. contabilitate 

- serv. secretariat 

- firme de 

specialitate 

- programe 

performante 

IV.Valorifica-

rea eficientă a 

potenţialului 

uman 

1. Stabilirea posturilor si catedrelor 

vacante in vederea incadrarii 

corespunzatoare in anul scolar 

2019/2020 
 

2.Respectarea calendarului privind 

mişcarea personalului didactic  

 

 

 

-februarie 

 

 

 

 

 

-februarie -

septembrie  

- conducerea scolii 

- serv. secretariat 

 

 

 

- conducerea scolii 

-  serv. secretariat 

- inspectorul 

de personal 

 

 

 

 

- inspectorul 

de personal 

- respectarea 

legislatiei 

3. Monitorizarea copiilor cu vârste 

cuprinse intre 0-7 ani 

-aprilie- mai  - conducerea scolii 

- invatatorii 

- familiile 

copiilor din 

zona scolii 

noastre 

- gradinitele 

- orientarea spre 

scoala noastra a 

tuturor copiilor 

recenzati 

4. Verficarea periodica a frecventei 

pentru reducerea absenteismului si 

abandonului scolar, stabilirea 

masurilor ce se impun 

- bilunar - conducerea scolii 

- serv. secretariat 

- resp. comisiei de 

scolarizare si 

frecventa 

- psihologul scolar 

- politie 

- biserica 

- reducerea 

cazurilor de 

absenteism si 

abandon scolar 
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Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen Responsabili Parteneri Indicatori de 

performanţă 

 5. Evidenta miscarii elevilor si 

respectarea legislatie scolare in 

acest sens 

- permanent - serviciul 

secretariat 

 

  

6. Realizarea de actiuni comune cu 

familia si cu alti factori care sa 

contribuie la eliminarea 

absenteismului si a abandonului  

scolar 

 

- permanent - conducerea 

scolii 

- comisia de 

scolarizare si 

frecventa 

- psihologul 

scolar 

- familiile elevilor  

- politia 

- jandarmeria 

- biserica 

reducerea totala  a 

acestor fenomene 

7.Stimularea si punerea in valoare a 

elevilor si tinerilor capabili de 

performanta 

- permanent - conducerea 

scolii 

- prof pri.. 

Mandru Vasile 

- prof . Botezatu 

Razvan 

- elevii dotati obtinerea de 

premii si mentiuni 

la olimpiade si 

concursuri 

8.Centrarea activitatii scolare pe 

elev si realizarea progresului 

performantelor acestuia 

- permanent - conducerea 

scolii 

- resp. comisiilor 

metodice 

- fiecare cadru 

didactic 

  

V.Desfăşurarea 

eficientă a 

activităţii 

didactice 

1.Orientarea invatarii spre formarea 

de capacitati si atitudini prin 

utilizarea de strategii participative 

in activitatea didactica 

- permanent - fiecare cadru 

didactic 

membrii comisiilor 

metodice 

 

 



 6 

 

 

Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen Responsabili Parteneri Indicatori de 

performanţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Adaptarea continuturilor invatarii 

la realitatea cotidiana precum si la 

preocuparile, interesele si 

aptitudinile elevilor 

- permanent - fiecare cadru 

didactic 

membrii comisiilor 

metodice 

 

3. Proiectarea coerenta si eficienta a 

continuturilor  

 

- permanent - fiecare cadru 

didactic 

membrii comisiilor 

metodice 

 

4. Selectarea si organizarea 

obiectivelor si a continuturilor 

conform relevantei si abilitarii a 

ceea ce se invata 

- permanent - fiecare cadru 

didactic 

- membrii 

comisiilor 

metodice 

 

5. Abordarea continuturilor 

invatarii din perspectiva inter,trans 

si cross-curriculara si introducerea 

lucrului in echipa (prof.- inv.;prof.-

prof.) 

- permanent - fiecare cadru 

didactic 

membrii comisiilor 

metodice ale 

profesorilor si ale 

invatatorilor  

 

6. Aplicarea unui sistem de 

evaluare coerent si obiectiv, vizand 

dobandirea de catre elevi a 

componentelor corespunzatoare 

standardelor ocupationale si 

profesionale 

 

  

 

 

- permanent - fiecare cadru 

didactic 

membrii comisiilor 

metodice 
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Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen Responsabili Parteneri Indicatori de 

performanţă 

 7. Asigurarea permanenta a unei 

comunicari eficiente intre 

profesorii, elevii si parintii, 

urmarindu-se constant progresul  

scolar, diagnosticarea invatarii, 

motivarea cadrelor si elevilor 

pentru desfasurarea unui proces 

educativ de calitate. 

- permanent - conducerea 

scolii 

- invatatorii si 

prof. diriginti 

- responsabilul 

comisiei 

dirigintilor 

- psihologul 

scolar 

- elevii  

- parintii 

- ridicarea 

calitatii 

procesului 

didactic  

- inlaturarea 

esecului scolar 

 8. Informarea personalului didactic 

cu privire la noile abordari 

conceptuale ale Curriculum-ului 

National. 

- permanent - conducerea 

scolii 

- responsabilii 

comisiilor 

metodice 

- cadrele 

didactice 

- cunoasterea de 

catre fiecare 

cadru didactic a 

noutatilor 

privind 

Curriculum-ul 

National  

VI.Asigurarea 

eficienţei 

activităţii 

manageriale 

1. Actualizarea bazei de date a 

scolii care va cuprinde : 

-evidenta incadrarii cu personal 

didactic si nedidactic; 

-populatia scolara si miscarea 

elevilor; 

-evidenta bazei didactico-materiale 

si a starii acesteia; 

-dinamica absenteismului a 

fenomenului de pierderi scolare si a 

starii disciplinare in unitate 

- lunar - conducerea 

scolii 

- secretariatul 

- comisia de 

disciplina 

- comisia de 

scolarizare si 

frecventa 

- fiecare diriginte 

si invatator 
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Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen Responsabili Parteneri Indicatori de 

performanţă 

 2. Organizarea sectorului 

admistrativ in vederea asigurarii 

pazei permanente, a curateniei 

zilnice, a igienizarii saptamanale, a 

reparatiilor si a intretinerii 

instalatiilor sanitare, termice si 

electrice, folosind intregul personal 

auxiliar pentru mentinerea localului 

scolii intr-o stare buna de 

functionare 

 

- permanent - directorul 

adjunct 

-politia  

-firma de paza 

 

-lipsa 

evenimentelor 

nedorite 

 3. Diversificarea modalitatilor de 

colaborare cu comunitatea locala 

 

- permanent - conducerea 

scolii 

- fiecare cadru 

didactic 

- comunitatea 

locala 

 

4. Identificarea de surse de 

finantare pentru activitatile 

extracurriculare 

- permanent - conducerea 

scolii 

- fiecare cadru 

didactic 

-diversi agenti 

economici 
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Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen Responsabili Parteneri Indicatori de 

performanţă 

VII.Formarea 

continuă a 

resurselor 

umane 

1. Stabilirea tematicilor si a graficelor 

de desfasurare a activitatlor 

comisiilor metodice 

- februarie - responsabilii 

comisiilor 

metodice 

- cadrele scolii - participarea activa 

a fiecarui cadru 

didactic la 

activitatile 

comisiilor 

2. Participarea activa a personalului 

didactic la cercurile  pedagogice si la 

alte actiuni metodice organizate de 

ISJ 

- conform 

graficelor 

-responsabilii 

comisiilor 

metodice 

- membrii 

cercurilor metodice 

 

3. Prezentarea dezbaterilor 

programelor si a manualelor 

alternative 

- aprilie-mai - responsabilii 

comisiilor 

metodice 

- fiecare cadru 

didactic 

- filiala Pascani a 

C.C.D. 

 

4. Participarea la stagiile pentru 

formarea cadrelor didactice 

organizate de C.C.D. si de alte 

instituţii abilitate 

- permanent - responsabilul 

cuformarea 

continua 

- fiecare cadru 

didactic 

- C.C.D. - obtinerea 

atestatelor  

5. Perfectionarea cadrelor didactice 

prin definitivat si grade didactice 

- conf. 

graficelor 

- responsabilul 

cu formarea 

continua 

- cadrele 

did.interesate 

-C.C.D. si 

institutiile de 

invatamant superior 

- obtinerea gradelor 
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Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen Responsabili Parteneri Indicatori de 

performanţă 

VIII.Redefinirea 

calităţii şi 

diversificarea 

acţiunilor 

educative 

1. Intocmirea si predarea la timp a 

planificarilor la dirigentie insotite 

de scurte caracterizari ale 

colectivelor de elevi 

-21februarie - responsabilul 

comisiei 

dirigintilor 

- fiecare diriginte 

 - intocmirea 

corecta a 

documentelor 

2. Realizarea unor programe privind 

prevenirea si combaterea devierilor 

de comportament si a delicvenţei 

juvenile in colaborare cu organele 

de politie, jandarmii si biserica. 

- permanent - responsabilul 

comisiei 

dirigintilor  

- fiecare 

invatator si 

diriginte 

- biserica 

- politia 

- jandarmeria 

- eradicarea acestor 

fenomene 

3. Analiza  nevoior educationale ale 

elevilor si intereselor parintilor 

acestora 

- permanent - conducerea 

scolii 

- fiecare cadru 

didactic 

- elevii si parintii satisfacerea 

nevoilor 

educationale 

4. Dezvoltarea programelor de 

colaborare cu familia si 

comunitatea locala 

- permanent - responsabilul 

comisiei 

dirigintilor 

- conducerea 

scolii 

- fiecare c. d. 

- comunitatea 

locala 

- comitetele de 

parinti 

 

IX.Educaţia prin 

activităţi şcolare 

şi extraşcolare 

1. Asigurarea respectarii drepturilor 

copiilor si tinerilor in mediul scolar 

si familial, consilierea parinitilor in 

acest sens 

 

- permanent -responsabilul 

comisiei 

dirigintilor 

-conducerea scolii 

-psihologul scolar 

- elevii 

- comitetele de 

parinti 

- cunoasterea si 

aplicarea legislatiei 

in acest sens 
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Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen Responsabili Parteneri Indicatori de 

performanţă 

 2. Educarea elevilor in spiritul 

cunoasterii si conservarii 

specificului romanesc in procesul 

de integrare europeana /globarizare 

- permanent - responsabilul 

comisiei 

dirigintilor 

- fiecare 

invatator si 

profesor 

- elevii  

3. Desfasurarea unor campanii si 

programe de ingrijire a spatiilor 

verzi; atragerea elevilor in actiuni 

de intelegere a relatiei mediu- 

sanatate 

- permanent - responsabilul 

comisiei 

dirigintilor 

- profesori de 

biologie 

- invatatori si 

profesori 

diriginti 

-partenerii  

proiectelor 

ecologice din 

şcoală 

-insusirea de catre 

elevi a relatiei 

mediu- sanatate 

4. Sarbatorirea diferitelor evenimete 

prin programe specifice : sesiuni de 

comunicari, dezbateri, ateliere de 

lucru, expozitii, intreceri sportive, 

spectacole artistice etc. 

- permanent - cond.scolii 

- responsabilul 

comisiei 

dirigintilor 

- fiecare cadru 

didactic 

- comunitatea 

locala 

 

5. Actiuni dr reciclare a 

materialelor refolosibile in 

parteneriat cu ROREC 

- iunie - responsabilul 

comisiei 

dirigintilor 

- prof. de 

biologie 

- invatatorii si 

dirigintii 

 -partenerii  

proiectelor 

ecologice din 

şcoală 
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Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen Responsabili Parteneri Indicatori de 

performanţă 

 6. Atragerea elevilor in actiuni cu 

caracter sportiv pentru formarea 

unei mentalitati favorabile privind 

sportul si sanatatea; sportul si 

educatia, spiritul sportiv 

- permanent - responsabilul 

comisiei 

dirigintilor 

- prof. de sport 

 Ianole Dumitru 

- celelate scoli din 

oras 

- obtinerea de 

premii si mentiuni 

7. Implicarea elevilor in actiuni de 

cunoastere a legislatiei rutiere si de 

exersare a comportamentului rutier 

corect 

- permanent -      responsabilul 

      comisiei 

       dirigintilor 

- responsabilul 

cu circulatia 

- invatatorii si 

dirigintii 

- politia rutiera 

- alte scoli din 

oras 

- obtinerea de 

premii si mentiuni 

8. Participarea la concursuri pe 

teme rutiere 

- conform 

graficelor 

- responsabilul 

comisiei 

dirigintilor 

- responsabilul 

cu circulatia 

- invatatorii si 

dirigintii 

- politia rutiera 

- alte scoli din 

oras 

-obtinerea de 

premii si mentiuni 

9. Actiuni menite cunoasterii 

legislatiei privind protectia 

consumatorului 

- permanent - responsabilul 

comisiei 

dirigintilor 

- resp. ariei ,,Om 

si societate” 

- Oficiul pentru 

Protectia 

Consumatorului 

- cunoasterea si 

respectarea 

legislatiei 

10. Participarea la concursuri pe 

teme P.S.I. 

- conform 

graficelor 

- responsabilul 

comisiei P.S.I. 

- grupul de 

pompieri 

- cunoasterea si 

respectarea 

legislatiei 
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Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen Responsabili Parteneri Indicatori de 

performanţă 

 11. Actiuni in scopul prevenirii 

,,Traficului de fiinte umane” 

- permanent - responsabilul 

comisiei 

dirigintilor 

- responsabilul 

ariei ,,Om si 

Societate” 

- politia - prevenirea acestui 

fenomen 

12. Activitati extracurriculare prin 

colaborarea cu Clubul Copiilor 

- permanent - responsabilul 

comisiei 

dirigintilor 

- prof. Arsinel 

Ghe. 

Clubul Copiilor  

13.Organizarea cluburilor de 

vacanta 

- perioada 

vacantelor 

- responsabilul 

comisiei 

dirigintilor 

 

- Clubul copiilor 

- Clubul ecologic 

,,Moldavia” 

-  

 

X.Organizarea şi 

desfăşurarea 

concursurilor şi 

examenelor 

naţionale 

1. Asigurarea posibilitatilor de 

transport si de participare a elevilor 

si profesorilor la fazele judeteana si 

nationala a olimpiadelor pe obiecte 

si a concursurilor scolare 

- conform 

graficelor  

- conducerea 

scolii  

- responsabilii 

comisiilor 

metodice 

- cadrele 

didactice 

implicate 

- I.S.J. 

- unitatile scolare 

organizatoare 

- premii si mentiuni 

2. Asigurarea conditiilor optime 

pentru buna desfasurare a evaluării 

naţionale   si a admiterii 

computerizate a absloventilor 

claselor a VIII-a si a examenului de 

bacalaureat pentru elevii clasei a 

XII-a 

- conform 

graficelor 

- conducerea 

scolii 

- comisia pentru 

buna desf.  si 

organizare a 

examenelor 

nationale 

- I.S.J. 

- diversi sponsori 

- desfasurarea fara 

evenimente 
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Obiectivul Măsuri şi acţiuni Termen Responsabili Parteneri Indicatori de 

performanţă 

XI. Integrare 

europeană şi 

cooperare 

internaţională 

1.  Iniţierea unor  proiecte de  

cooperare europeană de tip 

„Comenius”  

- martie -

aprilie 

- membrii comisiei - Agentia 

,,Socrates” 

- obţinerea 

aprobării pentru 

minimum un 

proiect 

2. Participarea la toate activitatile  

necesare aprobării  proiectelor 

 

- permanent - responsabilul 

comisiei 

- Scolile din U.E. 

implicate in 

proiecte 

- legaturi durabile 

cu scolile din U.E. 

3. Asigurarea conditiilor optime 

pentru  derularea in bune conditii a 

proiectului Erasmus ,,Sa ne 

impartasim problemele” 

  -   

4. Realizarea altor parteneriate  

intre scoala noastra si alte scoli din 

U.E. 

- permanent - responsabilul 

comisiei de 

integrare.. 

- scoli din U.E - obtinerea de 

contracte pentru 

programe scolare 

5. Participarea cadrelor la stagii de 

formare privind managementul 

proiectelor si a parteneriatelor 

- permanent - responsabilul 

comisiei 

- consilierul 

educativ 

- institutiile 

abilitate 

- dobandirea de 

competente 

    

 

   

                      Director, 

Prof. Spiridon Gheorghe 


