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BAZA CONCEPTUALĂ .Din punct de vedere legislativ și organizatoric, acest Plan 
Managerial unic este conceput în conformitate cu următoarele acte normative: 
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ARGUMENT 

 

Devenit prioritate naţională, învăţământul românesc traversează un proces de reformă care 

urmăreşte să-i pregătească pentru viaţă pe educabili. În contextul european de azi, pregătirea pentru 

viaţă are în vedere atât nevoile informaţionale, cât şi pe cele sociale. Conştienţi fiind că societatea 

de mâine va fi rezultatul acţiunii şcolii de azi, dorim sa creăm o “generaţie de elevi europeni”, în 

sensul de cetăţeni activi, responsabili, toleranţi, demni, implicaţi şi capabili să identifice, să 

analizeze şi să rezolve probleme.  

 În toate demersurile noastre, care au finalitate educativă, vom considera elevul partener şi 

subiect  al educaţiei. Succesul nostru va fi întărit şi prin construirea unui mediu şi a unei atitudini 

prietenoase, de colaborare, cu părinţii, în calitatea lor de resurse educaţionale. 

 Dorim ca activitatea noastră să satisfacă nevoile, aşteptările, aspiraţiile elevilor şi ale 

părinţilor, aspiraţiile de împlinire profesională ale educatorilor, nevoile şi exigenţele valorice ale 

societăţii. 

Într-o ierarhie a valorilor instituţionale din învăţământul preuniversitar timişean, Liceul 

Teoretic Peciu Nou ocupă un loc binemeritat, bucurându-se de prestigiu în comunitatea locală. De 

aceea Liceul Teoretic Peciu Nou îşi propune: 
 Să ducă mai departe tradiţia, prestigiul şi performanţa şcolii, îmbogăţind zestrea realizărilor şi 

stimulând activităţile de performanţă.   

 Să asigure accesul egal şi sporit la educaţie şi să contribuie la creşterea calităţii în educaţie.                 

 Să asigure dezvoltarea personală a elevilor în scopul integrării active în societate şi a 

adaptării flexibile la schimbare. 

 Să transforme educaţia în resursă de bază a modernizării. 

 Să formeze o cultură civică minimală. 

Avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de abordare. Apetenţa pentru  

studiu nu mai poate fi dictată sau prescrisă; ea poate emana numai de la convingeri proprii şi prin 

motivaţii situaţionale. Perspectiva propriei deveniri constitue resortul de bază al oricărei activităţi 

cognitive.  

În mod deosebit învăţarea pe tot parcursul vieţii (lifelong learning) trebuie abordată ca o 

necesitate obiectivă absolută impusă de aparaţia unei economii bazate pe cunoaştere. Specializarea 

extremă şi perfectionarea continuă devine un factor determinant în crearea bunăstării bazată pe 

tehnologii performante. Dezvoltarea durabilă şi progresul general al omenirii pot fi susţinute numai 

de un sistem de educaţie performant şi flexibil.  

  Progres înseamna schimbare şi cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a 

inova, dar şi disponibilitatea de a coopera. O viziune globală asupra tuturor activităţilor umane 

asigură bunăstare şi stabilitate.  

Şcoala poate îndeplini această misiune dacă elevul care parcurge învăţământul obligatoriu 

învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, 

învaţa pentru a fi, învaţă pentru a trăi decent şi sigur în societate şi orice tip de comunitate.  

Şcoala devine o premisă a incluziunii sociale active, în contextul globalizării tuturor 

domeniilor de activitate. Un spatiu european deschis al sistemului de învăţământ constitue un 

generator de avantaje, în condiţiile respectării diversităţii regionale, etnice, culturale. Avem deci 

nevoie de un sistem educativ care să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea trans-europeana şi 

cooperarea la toate nivelurile.  

Un învăţământ cu standarde ridicate de calitate, într-o şcoală de nivel european, iată 

dezideratul şcolii în care ne desfăşuram activitatea. 
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MISIUNEA         

Ca liceu teoretic cu o arie de cuprindere mare, invatamant prescolar, primar, gimnazial si 

liceal, liceul nostru si-a propus ca in urmatorii ani, printr-o oferta curriculara adecvata 

necesitatilor comunitatii locale si a pietei muncii sa ofere tinerilor din zona posibilitatea de a-si 

realiza studiile intr-un domeniu util si cu reale sanse de reusita profesionala . 

           Liceul nostru doreste sa devina o organizatie moderna,  iar educatia primita aici sa fie 

compatibila cu cea din unitati similare; 

          Vom asigura sprijin in orientarea scolara si profesionala pentru toti elevii nostri; 

          Vom oferi ajutor elevilor care din diferite motive au performante reduse,pentrua le oferi 

sanse egale de dezvoltare proefesionala si personala 
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VIZIUNEA 

 

LICEUL TEORETIC PECIU NOU îşi propune să ajute fiecare elev să-şi valorifice şansa de a 

se dezvolta la nivelul superior al capacităţilor sale, oferind un învăţământ „pentru fiecare”. 

 Suntem convinşi că vom transforma copilul într-un om mai bun, nu numai prin reguli 

abstracte, ci mai ales prin exemplu, prin descoperire personală ca fiind cea mai puternică 

sursă de entuziasm şi prin stabilirea unui nivel optim al cerinţelor. 

 Implicând şcoala în viaţa comunităţii şi comunitatea în viaţa şcolii, părinţii şi 

profesorii vor fi cei care vor învăţa copiii, în mod inteligent, cum trebuie să se mobilizeze 

pentru a se realiza şi vor fi alături de ei pas cu pas, deoarece determinând viitorul tinerilor, 

societatea îşi determină propriul său viitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII (SWOT) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul educaţiei;  

 Asigurarea climatului optim de muncă centrarea managementului şcolar pe 

obiective strategice şi pe obţinerea de rezultate superioare;  

 În cele mai multe cazuri, managementul şcolar şi instituţional s-a realizat de 

o manieră activ-participativă şi democratică, care a permis promovarea 

iniţiativelor cadrelor didactice şi a marcat un vizibil salt spre professionalism 

 Aplicarea unui curriculum echilibrat, prin armonizarea curriculum-ului 

naţional cu cel local;  

 Elaborarea curriculum-ului local în cea mai mare măsură prin consultarea 

elevilor, luând în consideraţie nevoile comunităţii, resursele umane şi cele 

materiale existente  

 Dezvoltarea legăturilor cu reprezentanţii comunităţii 

 Baza materială a liceului (dotarea laboratoarelor, cabinet  de informatică, 

Centrul de Documentare şi Informare) 

 Promovarea imaginii liceului 

 Circulaţia informaţiei (în reţeaua instituţionlă, în liceu şi comunitate) 

 Comunicarea cu elevii 

 Asigurarea şi utilizarea eficientă a resurselor financiare pentru reparaţii 

curente   

 Încadrarea şcolii (calificaţi), formarea echipelor de proiect 

 Lipsa conflictelor 

 Insuficienta manifestare a inventivităţii şi creativităţii 

pedagogice a cadrelor didactice în vederea creşterii motivaţiei 

pentru învăţare a elevilor;  

 Practicarea redusă a unor trasee individualizate de învăţare şi 

insuficienta adaptare a curriculum-ului particularităţilor unor 

categorii speciale de elevi ;  

 Asigurarea resurselor financiare pentru reparaţii capitale 

(reparţii la acoperişul clădirii centrale) 

 Popularizarea experienţei pozitive (individualizat) 

 Lipsa psihologului şcolar 

 Lipsa spaţiului 

 Fluctuaţia cadrelor didactice 

 Supraîncărcarea fişei postului a personalului de conducere, 

cadre didactice etc.;  

 Suprapunerea lucrărilor urgente şi termene nerealiste pentru 

unele lucrări solicitate;  

 Accentuarea uzurii morale şi fizice a bazei didactico-materiale 

în unele situaţii, în special a calculatoarelor ;  
  Mobilizarea dificilă a resurselor bugetare și extrabugetare 
 Percepţii eronate şi prejudecăţi cu privire la şcoală. 

AMENINŢĂRI OPORTUNITĂŢI 

 Aşteptările comunităţii  

 Resursele financiare  insuficiente  

 Modificările legislative permanente 

 marginalizarea şi automarginalizarea unor familii defavorizate;  

 actualul cadru legislativ cu privire la formarea, repartizarea şi utilizarea 

fondurilor nu permite o decizie reală a conducătorilor unităţilor de 

învăţământ într-un mod stimulativ şi coerent;  

 sporul demografic negativ cu implicaţii în dimensionarea reţelei şcolare şi a 

încadrării personalului didactic;  

 creșterea cifrei abandonului școlar, absenteismului în rîndul elevilor 

 

 Tradiţia şcolii 

 Relaţia cu Primăria, Consiliul Local 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Timis 

 Politica în domeniul învăţământului şi Ordonanţa de Urgenţă 

privind asigurarea calităţii educaţiei  

 Promovarea unui cadru legislativ care încurajează iniţiativele 

şcolii şi implicarea partenerilor săi sociali;  

 Creşterea numărului de programe europene adresate educaţiei;  

 Intensificarea măsurilor guvernamentale şi a facilităţilor acordate 

elevilor pentru creşterea participării şcolare. 
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 Derularea optimă a 

programelor de facilităţi 

sociale pentru elevi- 

programul ˝Lapte şi 

corn˝, rechizite, burse, 

˝Bani de liceu˝, ˝ Euro 

200˝, transport şcolar, etc. 

 Monitorizarea tuturor 

persoanelor la intrarea și 

ieșirea  din unitatea de 

învăţământ 

 Analiza cauzelor 

absenteismului şi 

abandonului şcolar la 

nivelul unităţii de 

învăţământ 
  

 Analiza problematicii 

participării şcolare şi a 

aabsenteismului în cadrul 

unităţii de învăţământ şi 

diseminarea exemplelor de 

bună practică, în vederea 

realizării planurilor de 

acţiune pentru reducerea 

absenteismului la nivelul 

unităţii de învăţământ. 

 Analiza cauzelor 

absenteismului şi abandonului 

şcolar la nivelul unităţii de 

învăţământ 

 Monitorizarea ratei de 

participare la cursuri prin 

colectarea lunară a situatiei 

absenţelor la nivelul claselor în 

vedrea raportării către 

Inspectoratul Şcolar judeţean 

Timiş 

REDUCEREA 

ABSENTEISMULUI ŞI 

ŞI ASIGURAREA 

SECURITĂŢII ÎN 

CADRUL UNITĂŢII DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
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Modernizarea şi democratizarea actului 

managerial în scopul întăririi  capacităţii 

instituţionale pentru asumarea responsabilităţilor 

ce vor decurge din descentralizarea 

administrativă, financiară şi educaţională  

 

 Proiectare 
 

Modernizarea şi democratizarea actului 

managerial în scopul întăririi  capacităţii 

instituţionale pentru asumarea responsabilităţilor 

ce vor decurge din descentralizarea 

administrativă, financiară şi educaţională  

 Decizie şi delegare 

(redefinirea rolurilor factorilor 

implicaţi în procesul de educaţie) 

 

Modernizarea şi democratizarea actului 

managerial în scopul întăririi  capacităţii 

instituţionale pentru asumarea responsabilităţilor 

ce vor decurge din descentralizarea 

administrativă, financiară şi educaţională  

 

 Gestionare resurselor  
 

Modernizarea şi democratizarea actului 

managerial în scopul întăririi  capacităţii 

instituţionale pentru asumarea responsabilităţilor 

ce vor decurge din descentralizarea 

administrativă, financiară şi educaţională  

 

 Gestionarea imaginii 
 

 

Modernizarea şi democratizarea actului 

managerial în scopul întăririi  capacităţii 

instituţionale pentru asumarea responsabilităţilor 

ce vor decurge din descentralizarea 

administrativă, financiară şi educaţională  

 Adaptarea ofertei 

educaţionale la nevoile 

individuale de învăţare 

2.PROIECTARE. 

ORGANIZARE. 

EVALUAREA 

PROCESULUI DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT. 
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Modificarea atitudinală rapidă a 

elevilor, cadrelor didactice, 

reprezentanţilor comunităţii locale 

 Dezvoltarea bazei 

materiale  pentru 

modernizarea  

infrastructurii 
 

Modificarea atitudinală rapidă a 

elevilor, cadrelor didactice, 

reprezentanţilor comunităţii locale 

 Acordarea de 

facilităţi 
 

Modificarea atitudinală rapidă a 

elevilor, cadrelor didactice, 

reprezentanţilor comunităţii locale 

 Ambient  

 

Modificarea atitudinală rapidă a 

elevilor, cadrelor didactice, 

reprezentanţilor comunităţii locale 

 Crearea cadrului 

instituţional pentru 

asigurarea calităţii în 

educaţie prin 

formare profesională 
 

3. UTILIZAREA 

EFICIENTĂ A 

RESURSELOR 

UMANE, 

FINANCIARE, 

MATERIALE 
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Planificare acţiunilor de îndrumare 

şi control 

 Analiza şi aprecierea 

obiectivă 

 

Planificare acţiunilor de îndrumare 

şi control 

 Evaluarea 

calitativă 

Întărirea capacităţii 

instituţionale pentru 

monitorizarea şi asigurarea 

calităţii în domeniul 

învăţământului 

 

 

4.COORDONARE

A ŞI 

CONSILIEREA 

MANAGERIALA 
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Compatibilizarea sistemului de 

învăţământ românesc cu cel 

european 

 Iniţierea şi derularea 

proiectelor şi programelor 

 

Compatibilizarea sistemului de 

învăţământ românesc cu cel 

european 

 

 Implicarea partenerilor 

sociali în lărgirea 

experienţei educaţionale a 

elevilor 

 

5. DEZVOLTAREA 

RELAŢIILOR 

COMUNITARE 
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Depistarea elevilor cu CES din 

cadrul unitatii 

 

Demararea demersurilor privind 

obtinerea unui sprijin specializat 

din partea institutiilor abilitate in 

acest sens pentru elevii cu cerinte 

educative speciale 

 

Elaborarea unor instrumente ce 

vor fi folosite in evaluarea elevilor 

cu CES (fise psihopedagogice, teste 

de motricitare, matrice progresive, 

probe de evaluare) 

 

6.ELABORAREA ŞI 

APLICAREA 

MĂSURILOR  

NECESARE PENTRU 

REALIZAREA 

EDUCAŢIEI  INCLUZIVE 

ÎN ŞCOALĂ 
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Asigurarea derulării rapide şi 

eficiente a schimbului informaţional   

(acces egal şi sporit la informaţie) 

 

 Informatizare 
 

Asigurarea derulării rapide şi 

eficiente a schimbului informaţional   

(acces egal şi sporit la informaţie) 

 

 Optimizarea 

circulaţiei 

informaţiei 
 

Asigurarea derulării rapide şi 

eficiente a schimbului informaţional   

(acces egal şi sporit la informaţie) 

 

 Gestionarea imaginii 
 

Asigurarea derulării rapide şi 

eficiente a schimbului informaţional   

(acces egal şi sporit la informaţie) 

 

 Comunicare 

 

7. ASIGURAREA 

CIRCULAŢIEI 

OPTIME A 

INFORMAŢIEI ÎN 

ŞCOALĂ 



 

 

17 

 

CRITERII DE REUŞITĂ 

Asigurarea calităţii educaţiei 

Asigurarea parteneriatului educaţional 

Comunicare şi  motivare eficientă 

 

Formarea unei „culturi de sarcini”  prin delegarea autorităţii 

de a realiza proiecte concrete, unor echipe de lucru 

 

Formarea unui grup socio-profesional caracterizat prin 

excelenţă şi flexibilitate (profesionalizarea carierei didactice) 

Sesizarea disfuncţionalităţilor în derularea actului educaţional, 

promovarea eficientă a ofertei de cursuri de perfecţionare în scopul  

antrenării cadrelor didactice şi didactice auxiliare la cursuri de formare 
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Asigurarea calităţii educaţiei 
 

 Şanse egale în educaţie 
 

 Formare continuă , modernă, adecvată metodologic 
 

 Responsabilitate faţă de rezultatele elevilor 
 

 Cunoaşterea oportunităţilor pe care le oferă reglementările în vigoare 
 

 Monitorizare obiectivă 
 

 Centrarea şcolii pe elev şi nevoile comunităţii locale 
 

 Formarea elevilor pentru informaţie 
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Comunicare şi  motivare eficientă 

 Lipsa conflictelor şi reclamaţiilor 

 

 Recunoaşterea şi aprecierea realizărilor individuale şi de grup 

Asigurarea parteneriatului educaţional 

 

 Antrenarea, prin forme de colaborare eficiente, în activitatea de conducere, 

administrare şi finanţare a învăţământului a tuturor partenerilor sociali interesaţi 

în educaţia şi formarea profesională a elevilor (părinţi, comunitate locală, agenţi economici, etc.) 

 

 Eficientizarea acordului de parteneriat şcoală - părinţi 

 

Iniţierea şi promovarea programelor educative, parteneriatelor educaţionale la nivel 

local, naţional, european 
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Formarea unui grup socio-profesional caracterizat prin 

excelenţă şi flexibilitate (profesionalizarea carierei didactice) 

 

  Acordarea de consultanţă pentru elevi şi încurajarea formării lor 

sub toate aspectele 
 

 Încurajarea valorilor şi acordarea de responsabilităţi elevilor 

 

 Atragerea spre liceu a celor mai buni elevi din zona 
 

Formarea unei „culturi de sarcini”  prin delegarea autorităţii 

de a realiza proiecte concrete, unor echipe de lucru 
 

 Promovarea iniţiativei, excelenţei, inovaţiei, competenţei 

 

 Formarea echipelor de proiect 
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Sesizarea disfuncţionalităţilor în derularea actului educaţional, 

promovarea eficientă a ofertei de cursuri de perfecţionare în scopul  

antrenării cadrelor didactice şi didactice auxiliare la cursuri de formare 
 
 

 Acordarea de consultanţă pentru elevi şi încurajarea formării lor 

sub toate aspectele 

 

 Încurajarea valorilor şi acordarea de responsabilităţi elevilor 

 

 Atragerea spre liceu a celor mai buni elevi din zona 
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1. REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI ASIGURAREA SECURITĂŢII ÎN CADRUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Nr 

Crt Acţiuni  Indicatori de evaluare 
Comisa  responsabilă 

din şcoală 
Termen Beneficiari 

1  Analiza problematicii participării 

şcolare şi a absenteismului în cadrul 

unităţii de învăţământ şi diseminarea 

exemplelor de bună practică, în 

vederea realizării planurilor de acţiune 

pentru reducerea absenteismului la 

nivelul unităţii de învăţământ. 

 Analiza cauzelor absenteismului şi 

abandonului şcolar la nivelul unităţii 

de învăţământ 

  Monitorizarea ratei de participare 

la cursuri prin colectarea lunară a 

situatiei absenţelor la nivelul claselor în 

vedrea raportării către Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Timiş 

 Creşterea ratei de 

participare şcolară, 

creşterea 

promovabilităţii, 

reducerea ratei de 

părăsire timpurie a şcolii 

 Sancţionarea promptă a 

elevilor care absentează 

nemotivat  în limitele 

Regulamentului şcolar 

ROI   

Reducerea numărului de 

absenţe nemotivate / 

elev cu 3% faţă de anul 

şcolar precedent 

Comisia de 

monitorizare a 

absenţelor 

 Comisia de asigurare 

a securităţii  

 permanent Elevii 

2  Derularea optimă a programelor 

de facilităţi sociale pentru elevi- 

programul ˝Lapte şi corn˝, rechizite, 

burse, ˝Bani de liceu˝, ˝ Euro 200˝, 

transport şcolar, etc. 

 Situaţiile statistice 

, rapoartele lunare 

Comisia de acordare a 

“ Bani de liceu”, 

comisia de acordare a 

rechizitelor 

,comisia de acordare a 

burselor, comisia de 

acordare “Euro 200” 

 Conform graficelor 

 

 

 

Elevii 

3  Dezvoltarea parteneriatului 

şcoală- comunitate în scopul eliminării 

abandonului şcolar din învăţământul 

obligatoriu( îmn cadrul unităţii de 

învăţământ) 

Comisia de 

monitorizare a 

absenţelor 

 Comisia de asigurare 

a securităţii  

 Permanent  Elevii 

 Instalarea sistemului de pontaj la 

intrarea/ ieşirea din unitatea de 

învăţământ  

Scăderea ratei de 

abandon şcolar, creşterea 

promovabilităţii 

Consiliul de 

Administraţie 

Iunie 2018 Elevii 
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2. PROIECTARE. ORGANIZARE. EVALUARE A PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Nr 

Crt Acţiuni  Indicatori de evaluare 

Comisa  

responsabilă 

din şcoală 

Termen Beneficiari 

1 Stabilirea compartimentelor de lucru 

 Se va alcătui Organigrama de 

funcţionare a unităţii şcolare  în 

conformitate cu Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar 

 Realizarea 

organigramei 

Consiliul de 

Administraţie 
 Stabilirea compartimentelor de 

lucru 06.09.2018 

 Realizarea organigramei 

06.09.2018 

  

Personalul 

didactic, 

auxiliar, 

nedidactic 

elevii 

2 Stabilirea normelor de conducere pe 

compartimente  

 Se vor stabili responsabilii şi sarcinile 

pentru fiecare responsabil de 

compartiment în conformitate cu 

Regulamentul de organizare şi  

funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 

 Se va preciza sfera de competenţă şi 

decizie a fiecărui responsabil de 

compartiment 

 Elaborarea ROI 

 Aprobarea ROI 

 Delegarea autorităţii 

prin repartizarea 

sarcinilor şi 

responsabilităţilor 

pentru responsabilii de  

compartimente 

Completarea fişelor 

postului 

Consiliul de 

Administraţie 

Consiliul 

Profesoral 

 

 Stabilirea responsabililor de 

compartiment, 06.09.2018 

 

 

 

 Stabilirea sarcinilor 

compartimentului de conducere: 

06.09.2018 

  

Responsabilii 

de 

compartiment 

3 Stabilirea sarcinilor compartimentelor 

de execuţie 

 Se vor preciza  sarcinile principale 

pentru fiecare compartiment  

Consiliul de 

Administraţie 

 

 Stabilirea sarcinilor 

compartimentului de execuţie: 

06.09.2018 

 

Personal de 

execuţie 

4 Elaborarea şi aprobarea  

Regulamentului Intern 

 

Consiliul de 

Administraţie 

Consiliul 

Profesoral 

Comisia paritară 

 

 

 

 Elaborarea  ROI 08.09.2018 

 Dezbaterea ROI  

08.09-15.09.2018 

 Prezentarea  şi aprobarea ROI  

16.09.2018 

 Elaborarea fişelor postului, 

01.10.2018 

 Se vor distribui,  sub semnătură, 

fişele postului (un exemplar 

rămâne la nivelul conducerii 
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unităţii şcolare) 05.10.2018 

5 Asigurarea autonomiei liceului în 

limitele legislaţiei 

 

Aplicarea corectă a 

tuturor prevederilor 

legale în vigoare 

concretizată în absenţa 

stărilor conflictuale 

Consiliul de 

Administraţie 

Septembrie2018-august 2018 Personalul  

Elevii  

Părinţii 

6 Elaborarea orarului funcţional al 

procesului de învăţământ 

 

 Se va întocmi orarul conform 

schemelor orare elaborate, în raport cu 

resursele umane şi materiale existente la 

nivelul liceului 

Întocmirea  orarului 

respectând criteriile de 

realizare propuse 

Comisia pentru 

elaborarea 

orarului 

 Repartizarea orelor pentru 

profesori  10.09.2018 

 Stabilirea criteriilor de realizare 

a orarului : 

- Respectarea cerinţelor 

psihopedagogice 

- Folosirea optimă a spaţiilor de 

învăţământ 

- Alternarea optimă, în limita 

posibilităţilor, a obiectelor de 

studiu  

- Utilizarea raţională a 

personalului de predare  

10. 09. 2018 

 Definitivarea elaborării orarului, 

10. 09. 2018 

Profesori 

Elev0i 

7 Asigurarea încadrării unităţii de 

învăţământ  cu personal didactic, 

didactic auxiliar, şi administrativ 

 Finalizarea lucrărilor de încadrare a 

şcolii cu personal didactic 

 Asigurarea permanentă  a liceului  cu 

personal didactic atunci când apar ore 

libere (concedii medicale, întrerupere 

pentru creşterea şi îngrijirea  copilului, 

concedii fără plată) 

 Încadrarea unităţii în 

numărul total de norme 

aprobate de ISJ  Timis 

 

Consiliul de 

Administraţie 

10. 09. 2018 

 

 

 

Când este cazul 

 

 

Elevii 

8 Asigurarea unităţii cu personal 

didactic de specialitate pentru anul 

şcolar  2018-2019, conform 

calendarului de mişcare a cadrelor 

 Realizarea 

chestionarului  pentru  

clasele  a VIII-a 

Consiliul de 

Administraţie 

Consiliul 

Profesoral 

 Elevii 
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didactice 

 
 Stabilirea Proiectului 

Planului de 

şcolarizare  pentru 

anul şcolar 2018/2019 

în funcţie de  

-Analiza nevoii 

educaţionale a elevilor 

şi interesele comunităţii 

locale 

-Elaborarea proiectului 

curricular pentru anul 

şcolar 2018/2019  -

Alcătuirea schemelor 

orare pentru anul şcolar 

2018/2019 

-Realizarea proiectului 

de încadrare pentru 

anul şcolar 2018/2019 

 Stabilirea posturilor 

vacante şi rezervate la 

nivelul liceului 

 Definitivarea 

normării unităţii 

şcolare şi încadrarea 

în numărul de posturi 

 

9 Analiza / diagnoza stării 

învăţământului din liceu prin 

recunoaşterea punctelor tari  / slabe, 

oportunităţilor şi riscurilor din 

activităţile anterioare 

(an şcolar 2017/2018 

) 

 Relevanţa 

materialelor de 

sinteză 

Consiliul de 

Administraţie  
 Solicitarea analizelor parţiale de 

la toate compartimentele 

Responsabilii de compartiment 

08.09.2018 

 Sinteza analizelor pe 

compartimente 

11.09.2018 

Redactarea finală 

11.09.2018 

 Dezbaterea Raportului 

20.09.2018 

Personalul 

unităţii  

Elevii  

Părinţii  

Comunitatea  
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 Prezentarea Raportului de 

analiză în Consiliul de 

Administraţie 

30.09.2018 

Prezentarea Raportului în 

Consiliul  Profesoral  

01.10.2018 

10 Stabilirea priorităţilor pentru 

activităţile liceului în anul şcolar 

2018/2019şi elaborarea Planului 

managerial (an şcolar 2018/2019 cu 

termene    concrete pentru semestrul I) 

 

 Ierarhizarea 

obiectivă a 

priorităţilor 

activităţilor 

colegiului  în 

corelaţie cu analiza / 

diagnoza realizată 

 Validarea Planului 

managerial în 

Consiliul de 

Administraţie 

Consiliul de 

Administraţie 

Consiliul 

Profesoral 

 Analiza şi aprecierea activităţii 

desfăşurate în etapa anterioară , 

2017/2018 (disfuncţii, 

neajunsuri, rămâneri în urmă 

etc.), 30.09.2018 

 Stabilirea tendinţelor de 

dezvoltare 

 Stabilirea obiectivelor 

 Analiza resurselor 

 Proiectarea, 01.10.2018 

 Dezbaterea Raportului 

20.09.2018-29.09.2018 

 Prezentarea Planului (proiect) în 

Consiliul de Administraţie 

20.09.2018-29.09.20187 

Prezentarea Planului  în Consiliul 

profesoral  

01.10.2018 

Personalul 

unităţii  

Elevii  

Părinţii  

Comunitatea 

11 Elaborarea programului de activităţi 

pe compartimente 

 Se vor elabora planul de activitate al 

fiecărui compartiment : activităţi 

extracurriculare, secretariat, 

contabilitate, CDI,  colective de catedra 

şi comisii metodice 

 Se vor elabora programe concrete de 

lucru pentru compartimentul nedidactic   

concretizate în ordine de lucru  

 Elaborarea 

Planurilor de 

activitate ale 

compartimentelor  

 

 

 

 

 Subordonarea 

cerinţelor formulate 

Consiliul de 

Administraţie 

Responsabili 

colectivelor de 

catedră şi 

comisii metodice  

29.09.2018 

 

 OBSEVAŢIE : 

Toate aceste planuri şi programe 

se vor constitui ca anexe ale 

Planului managerial 

 

 

Lunar 

Personalul 

unităţii  

Elevii  

Părinţii  
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în ordinele de lucru 

bunei desfăşurări a 

activităţii din liceu 

12 Asigurarea condiţiilor materiale 

pentru desfăşurarea procesului de 

învăţământ 

 Funcţionalitatea optimă a întregii baze 

materiale 

 Aprovizionarea liceului cu imprimate şi 

completarea lor corectă (cataloage, 

carnete de elev, registre de evidenţă 

elevi, registre matricole) 

 Repartizarea manualelor  

 Arhivarea cataloagelor 

 Realizarea comenzii de manuale 

pentru clasele de învăţământ 

obligatoriu 

 

 

 Igienizarea şi 

reparaţia mobilierului 

din sălile  de clasă 

 Asigurarea 

întregului necesar de 

imprimate  

 Asigurarea integrală 

a necesarului de 

manuale pentru elevi 

 Completarea 

proceselor verbale şi 

arhivarea 

cataloagelor  

 Depunerea în termen  

a comenzii de 

manuale  

Consiliul de 

Administraţie 

 

Colectivele de 

catedra  si 

comisii metodice 

 

 

 

 

11.09.2018 

 

 

11.09.2018 

 

 

14.09.2018 

 

14. 09. 2018 

 

01.10.2018 

Personalul 

unităţii  

Elevii  

Părinţii  

 

13 Planificarea modului în care se va 

parcurge materia 

 Se vor elabora planificări 

calendaristice funcţionale, anuale şi 

semestriale 

   (planificări individuale, respectându-se 

rubricatura propusă de Ghidurile de 

aplicare a programelor  şcolare şi 

precizările ISJ Timis ) 

 

Elaborarea  planificării calendaristice 

pentru disciplinele  din CDŞ  

 Elaborarea 

planificărilor 

calendaristice 

 Formarea 

competenţelor de bază 

pentru toţi elevii 

reflectate în 

performanţele 

obţinute la tezele cu 

subiect unic, examene 

şcolare, concursuri 

şcolare şi în 

continuarea studiilor 

în formele superioare 

Consiliul de 

Administraţie  

 

Comisiile de 

catedră 

Repartizarea orelor în vederea 

constituirii catedrelor, 1.09. 2018 

Stabilirea formatului pentru 

planificarea  calendaristică a 

materiei 

31.09.2018 

Studierea Planurilor de 

învăţământ, a programelor şcolare 

şi a manualelor şcolare de către 

profesori  

Delimitarea materiei pe semestre 

Realizarea planificării  

calendaristice propriu-zise a 

materiei (anual /semestrial), 

01.10.2018 

Elevii 
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de  

        învăţământ : 

- Promovabilitatea 

100% la bacalaureat în 

prima sesiune 

- Obţinerea cu 5% mai 

multe premii şi menţiuni 

la concursurile şcolare 

interjudeţene şi 

naţionale 

- Cuprinderea tuturor 

absolvenţilor de liceu în  

învăţământul superior 

-       Cuprinderea 

tuturor elevilor de clasa 

a VIII a în învăţământul 

liceal 

Realizarea  planificării pentru 

orele de CDŞ  

01.10.201 

14 Creşterea calităţii procesului de 

predare-învăţare  

Stimularea elevilor în cadrul lecţiilor 

pentru dezvoltarea capacităţii de 

comunicare, de formare de deprinderi de 

investigare, de cunoaştere şi înţelegere  a 

terminologiei, proceselor, noţiunilor  

Consiliul 

Profesoral 

Conform Graficului de asistenţe 

2018/2019 

Elevii 

15 Asigurarea utilizării eficiente  fondului 

de carte 

 Programul CDI  va corespunde 

orarului liceului 

 Se va realiza popularizarea cărţilor 

intrate în fondul documentar al CDI  

 Se va realiza o situaţie de analiză  a 

ritmurilor de solicitare, a categoriilor 

de cititori, a domeniilor de solicitare 

la CDI 

 

 Creşterea  numărului 

de utilizatori CDI 

Consiliul 

Profesoral 

14.09.2018 

 

La fiecare achiziţie 

 

 

Octombrie 2018 

 

Decembrie   2018 (pentru 

semestruI I) 

Iulie 2019 (pentru semestrul II) 

Elevii  

Profesorii  

16 Păstrarea unui climat socio-afectiv şi 

moral optim în colectivul de angajaţi 

ai liceului 

 Se vor rezolva din timp şi oportun 

eventualele conflicte apărute în 

colectivul de cadre didactice sau în 

cadrul colectivelor de elevi  

 Activitatea din şcoală îşi va păstra 

caracterul apolitic 

 Absenţa stărilor 

conflictuale 

 Numărul de intervenţii 

în mass – media locală 

de popularizare a 

experimentelor  

didactice pozitive  

 Numărul de articole şi 

Consiliul de 

Administraţie  

 

Când este cazul (an şcolar 

2018/2019) 

 

 

 

  

 

 

 

Personalul 

unităţii  

Elevii  

Părinţii  

Comunitatea 
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 Încurajarea şi facilitarea 

experimentelor didactice şi 

popularizarea lor 

cărţi de specialitate 

publicate de profesorii 

liceului 

 Numărul şi calitatea  

comunicărilor  

metodico-ştiinţifice 

prezentate de 

profesorii liceului la  

sesiuni ştiinţifice   

 Numărul de cadre 

didactice din liceu care 

participă la acţiuni de 

formare  

 

 

 

 

An şcolar 2018/2019 

17 Asigurarea intervenţiei prompte 

pentru rezolvarea unor probleme de 

sănătate 

 Colaborarea cu cabinetele medicale 

de pe raza comunei 

 Reducerea cu 10% a 

numărului de zile de 

concediu medical la 

personalul unităţii 

Reducerea cu 10 % a 

numărului de   absenţe 

motivate  ale elevilor 

datorate motivelor 

medicale 

Comitetul de 

Sănătate şi 

Securitate în 

Muncă 

An şcolar 2018/2019 Personalul 

unităţii  

Elevii  

Părinţii  

 

18 Colaborarea cu cadrele medicale de pe 

raza comunei, pe linia educaţiei  

pentru sănătate 

Comitetul de 

Sănătate şi 

Securitate în 

Muncă 

Conform ofertei cadrelor medicale 

şi cerinţelor elevilor şi diriginţilor 

Elevii  

 

19 Organizarea Examenului de 

Bacalaureat 2019 

Desfăşurarea în condiţii 

bune a examenelor 

naţionale 

Consiliul de 

Administraţie 

 

 Informarea operativă a elevilor 

şi profesorilor asupra tuturor 

actelor normative care 

reglementează desfăşurarea 

Bacalureatului 2019 

    De câte ori este cazul 

 Organizarea panoului BAC 

2019, 01.10.2018 

 Distribuirea programelor de 

bacalaureat şi discutarea lor cu 

elevii  

Octombrie 2018 

 Înregistrarea opţiunilor elevilor , 

Elevii 
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15.03.2019 

 Stabilirea programului de 

pregătire a elevilor pentru 

Bacalaureat 

01.11.2018 

 Pregătirea tuturor materialelor şi 

mijloacelor necesare desfăşurării 

în bune condiţii a examenului  

15.06.2019 

20 Organizarea Evaluării  Naţionale la 

clasele a VIII-a 

Consiliul de 

Administraţie 
 Conform graficului de 

desfasurare  Sem II 

Elevii 

21 Organizarea admiterii în clasa a IX-a 

potrivit normelor metodologice 

aprobate de MEN 

 Realizarea în 

proporţie de 100 %  

a Planului de 

şcolarizare  

 

 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

 Promovarea “Ofertei Liceului” 

în şcolile generale din  zona, 

precum şi la „ Tirgul Liceelor”, 

mai  2019 

 Organizarea înscrierii elevilor  

absolvenţi de clasa a VIII-a 

repartizaţi la liceu,  iulie 2019 

Elevii  

22 Organizarea Înscrierii în ciclul 

superior de liceu pentru anul şcolar 

2018/2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuprinderea 

absolvenţilor de clasa 

a X-a în ciclul 

superior de liceu 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Informarea operativă a elevilor şi 

profesorilor asupra tuturor actelor 

normative care reglementează 

Admiterea  în ciclul superior de 

liceu pentru anul şcolar 2018/2019 

, octombrie 2018  

 Organizarea panoului Admiterea  

în ciclul superior de liceu, 

octombrie 2018 

 Derularea acţiunilor conform 

calendarului admiterii  

aprilie- septembrie 2019 

Elevii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Inventarierea patrimoniului unităţii  Finalizarea 

inventarierii în 

termenul legal 

Comisia de 

inventariere 

noiembrie 2018  
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 3.UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR UMANE, FINANCIARE, MATERIALE  

Nr. 

Crt. Acţiuni  Indicatori de evaluare 

Comisa  

responsabilă 

din şcoală 

Termen Beneficiari 

1 Dezvoltarea bazei didactice a 

liceului 

 Analiza, diagnoza gradului de 

dotare cu mijloace didactice şi 

mobilier şcolar. Determinarea 

necesarului de dotare a liceului 

 Elaborarea Proiectului  minimal 

de dotare la nivelul fiecărei 

clase, catedre şi CDI (pe termen 

de 1-4 ani) 

 Realizarea planului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Achiziţionarea 

materialelor propuse 

pentru primul an 

 

Consiliul de 

Administraţie 

Consiliul 

Profesoral 

Noiembrie 2018 

 

Elevii  

Profesorii 

2 Realizarea Planului de 

dezvoltare a bazei materiale a 

liceului pe ansamblu pe o 

perioadă de 1 an 

 Realizarea în colaborare cu 

primăria a unui corp de clădire  

 Modernizarea terenului de fotbal 

 Construcţia garajului pentru 

microbuzul şcolar 

 Reparaţii capitale la: clădirea nr 

63 Peciu Nou- finanţare fonduri 

europene  

Responsabil 

achiziţii – 

director adjunct 

An şcolar 2018/2019 Elevii  

Profesorii 

3 Îmbogăţirea fondului 

documentar  şi realizarea 

abonamentelor la publicaţiile 

cu relevanţă pentru specificul  

unităţii  

 Se va achiziţiona ritmic carte  

asigurându-se o selecţie 

corespunzătoare în limita 

 Îmbogăţirea 

fondului documentar  

din CDI 

 Creşterea 

numărului de 

abonamente cu 5 % 

 An şcolar 2018/2019 Elevii  

Profesorii  
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fondurilor existente   

 Se vor realiza abonamentele  

4 Planificarea judicioasă a 

activităţii contabile 

 Se vor respecta termenele de 

realizare a diferitelor operaţii 

contabile 

 Gestionarea eficientă şi legală a 

fondurilor alocate de la buget 

 Stabilirea corectă a 

priorităţilor pentru 

fiecare cheltuială lunar 

 Evaluările externe 

Consiliul de 

administraţie 

Permanent 

 Se va  stabili necesarul de 

credite 

 Cheltuielile bugetare se vor 

încadra în limita alocaţiilor 

bugetare 

Profesorii 

Elevii  

5 Asigurarea resurselor 

financiare şi materiale pentru 

derularea programelor de 

reparaţii şi investiţii  

 

 Stabilirea necesarului de resurse 

financiare şi materiale 

 Întocmirea proiectului de buget 

 Obţinerea de resurse 

extrabugetare 

 Analiza bugetului disponibil 

 Alocarea resurselor pe tipuri de 

activităţi (priorităţi şi nevoi) 

 Estimarea corectă şi 

realistă a necesarului de 

resurse financiare şi 

materiale potrivit 

normelor în vigoare 

 Atragerea de 

sponsorizări şi donaţii 

prin parteneriate 

 Finalizare în termen a 

lucrărilor de reparaţii  şi 

investiţii propuse  

Consiliul de 

administraţie 

 

 

 

septembrie 2018 

  

Conform termenelor stabilite de 

Primăria Peciu Nou  

 

După aprobarea bugetului pentru 

anul financiar 2019 

Elevii  

Profesorii  

6 Controlul respectării condiţiilor 

de igienă în  cadrul liceului 

 Îmbunătăţirea condiţiilor 

igienico-sanitare şi crearea unui 

ambient plăcut 

 Personalul de îngrijire va folosi 

integral programul de muncă 

pentru păstrarea şi realizarea 

curăţeniei în spaţiile repartizate 

 Evaluările externe  Comisia de 

Sănătate şi 

Securitate în 

Muncă 

 Se va controla respectarea 

condiţiilor igienico-sanitare 

Lunar 

 Se va analiza respectarea 

condiţiilor de igienă şi se vor 

stabili dificultăţile apărute, se vor 

propune soluţii pentru rezolvarea 

lor 

Semestrial 

 Dezinfecţia, deratizarea, 

dezinsecţia, anual 

Elevii  

Profesorii 

7 Asigurarea funcţionării 

permanente şi integrale a 

 Funcţionalitatea optimă 

a bazei materiale 

Consiliul de 

administraţie 

Săptămânal  

 

Elevii  

Profesorii 
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întregii baze materiale  

 Se va realiza  controlul întregii 

baze materiale a liceului 

 Remedierea imediată a 

deficienţelor sesizate 

 

8 Asigurarea drepturilor elevilor 

care beneficiază de “ Euro 200” 

 

 Respectarea 

prevederilor legale şi a  

termenelor  

Comisia de 

acordarea a “ 

Euro 200” 

Conform graficului Elevii  

9 Asigurarea drepturilor elevilor 

care beneficiază de 

burse/rechizite 

 Stabilirea elevilor care 

beneficiază de burse şcolare, 

rechizite 

 Respectarea 

prevederilor legale şi a 

termenelor 

Comisia de 

acordarea a 

burselor, 

alocaţiilor 

Semestrial , conform graficului ISJ 

Timis 

Elevii  

10 Asigurarea drepturilor elevilor 

care beneficiază de ajutorul 

financiar în cadrul 

Programului naţional de 

protecţie socială  „Bani de 

liceu” 

 Respectarea 

prevederilor legale şi a 

termenelor 

Comisia de 

acordarea a 

sprijinului 

financiar 

Conform Graficului  

 

 

Elevii  

11  

Perfecţionarea prin activitatea 

din Cercurile pedagogice, 

Consilii  profesorale, catedre, 

comisii  

Formarea profesorilor în 

utilizarea resurselor oferite de 

CDI şi AEL 

 

 

 Aplicarea corectă a 

Programelor şcolare la 

toate disciplinele  

 Creşterea  ponderii 

utilizării strategiilor  de 

predare care sa 

corespunda stilurilor 

individuale de învăţare 

ale elevilor 

 Cuprinderea în 

Programe de formare a 

cel puţin 50 % din 

cadrele didactice ale 

liceului 

 Creşterea numărului de 

activităţi didactice şi 

Consiliul 

Profesoral 

Comisiile de 

catedră 

 Participarea  cadrelor didactice  la     

Cercurile pedagogice conform 

Graficului stabilit la nivel de ISJ 

Timiş 

Consilii  profesorale 

 Proiectarea unei unităţi de 

învăţare 

 Rolul pegagogic şi cultural al 

CDI  

 

Comisia diriginţilor  

 Acordul de parteneriat şcoală –

părinţi 

 Comunicarea eficientă diriginte- 

profesori-elevi-părinţi  

 Comisii / catedre: 

Profesorii 
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extracurriculare 

desfăşurate inclusiv prin 

CDI  

 Participarea cadrelor 

didactice la cursul de 

formare prin CCD  

Creşterea cu 20% a 

numărului de profesori 

care exploatează TIC 

 Creşterea cu 10% a 

numărului de ore 

desfăşurate lunar 

folosind platforme 

educaționale 

 Teme proprii propuse prin 

Planul managerial 

 

Observaţie : Acţiunile se vor 

realiza conform Graficelor de 

activitate ale fiecărei comisii 

12 Perfecţionarea prin sistemul 

definitivării şi gradelor 

didactice 

 Consiliul de  

Administraţie 

Conform Graficului din 

Metodologia in vigoare 

Profesorii  

 Formarea continuă, obligatorie 

la cinci ani 

 

Consiliul  

 

 

Profesoral 

 Informarea  cadrelor  didactice 

cu privire la obligativitatea 

formării profesionale 

 Reactualizarea evidenţei 

cadrelor didactice care trebuie să 

participe la formarea continuă 

obligatorie la cinci ani,octombrie 

2018 

Profesorii  

13 Perfecţionarea prin  diverse 

programe acreditate  

 Cursuri pentru toate 

cadrele didactice 

Consiliul de 

Administraţie 
 Informarea corectă şi rapidă  a 

cadrelor didactice  

Profesorii  

14 Perfecţionarea prin programele 

propuse de CCD Timis 

 Creşterea cu 10% a 

numărului de profesori 

care urmează cursurile 

de formare prin CCD 

Consiliul de 

Administraţie 
 Informarea  cadrelor didactice 

asupra programelor de formare 

oferite de CCD Timis, 

octombrie 2018  

Profesorii  
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4.. DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE 
Nr. 

Crt. Acţiuni  
Indicatori de evaluare Comisa  

responsabilă 

din şcoală 

Termen Beneficiari 

1 Favorizarea accesului la cultură 

prin CDI 

 Numărul şi calitatea  

proiectelor  derulate  

 Numărul elevilor şi 

cadrelor didactice 

implicate 

 Creşterea frecvenţei şi a 

numărului documentelor 

împrumutate 

 Produsele finale obţinute 

 Abilităţi în utilizarea 

limbilor străine 

 Abilităţi în utilizarea  

TIC 

Consiliul de 

Adminictraţie 

Comisia de 

Consiliere şi 

Orientare, 

activităţi 

extracurriculare  

 

 

Permanent, conform graficului de 

activitate al CDI 

Elevii  

2 Colaborarea  cu : 

 Consiliul Consultativ al 

Elevilor 

Implicarea permanentă a elevilor 

în activitatea curentă a şcolii 

(oferta curriculară,  strategia 

promoţională, ambient, activităţi 

extracurriculare, starea 

disciplinară, etc.) 

 Numărul şi calitatea 

acţiunilor realizate în 

parteneriat 

 Reducerea 

disfuncţionalităţilor/ 

conflictelor în relaţia cu 

elevii 

Comisia de 

Consiliere şi 

Orientare, 

activităţi 

extracurriculare  

 

An şcolar 2018/2019 Elevii  

3 Valorificarea eficientă a tuturor 

posibilităţilor de educaţie în 

cadrul oferit de instituţia 

şcolară 

 Tematica orelor educative va 

fi aleasă în funcţie de 

 Se vor valorifica 

valenţele educative din  

cadrul orelor de predare 

învăţare ori de câte ori 

este nevoie 

 Realizarea 

Comisia 

diriginţilor 
 Sondarea interesului elevilor 

30.09.2018 

 Realizarea tematicii 

20.09.2018 

 Sondarea interesului elevilor 

Elevii  
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cerinţele şi problemele 

elevilor 

 Se vor organiza activităţi 

extraşcolare în funcţie de 

cerinţele elevilor şi 

disponibilităţile profesorilor 

(Programul activităţilor 

extracurriculare) 

Programuluii propriu de 

activităţi extracurriculare 

 Numărul activităţilor 

extracurriculare, calitatea 

lor şi numărul elevilor 

antrenaţi  

 Portofoliile rezultate  

 Realizarea Programului 

activităţilor extracurriculare la 

nivelul liceului 

20.10.2018 

4 Orientarea şcolară şi 

profesională se va realiza în 

concordanţă cu specificul 

condiţiilor socio-economice ale 

ţării (în colaborare cu CJAP 

Timis) 

 

 Se vor desfăşura ore educative 

cu obiective ce vizează 

orientarea şcolară şi 

profesională şi examenele 

şcolare 

 Se vor realiza 

activităţi de tip –orientare 

şcolară şi profesională-  

cu părinţii elevilor din 

clasele VII, VIII, X,XI, 

XII 

 Actualizarea permanentă 

punctului de informare – 

orientare şcolară şi 

profesională- din CDI 

 Se vor realiza 

întâlniri ale elevilor cu 

reprezentanţi ai 

Universităţilor şi liceelor 

cât şi cu specialişti din 

diferite domenii de 

activitate 

 Se va realiza o 

situaţie clară a elevilor 

după absolvire 

Comisia de 

Consiliere şi 

Orientare, 

Activităţi 

Extracurriculare 

 

Periodic (în funcţie de clasă) 

 

 

 

Periodic 

 

 

 

Septembrie 2018 

Elevii  

Părinţii  

5 Implicarea partenerilor sociali  

(Primăria , Poliţia, , Direcţia 

pentru Sănătate, , CJAPP, 

ONG, mass media) în lărgirea 

experienţei educaţionale a 

elevilor, în orientarea 

profesională  

 Protocoale încheiate 

 Actualizarea 

permanentă a punctului 

de informare  din CDI 

 Numărul şi calitatea 

activităţilor desfăşurate 

în parteneriat 

Consiliul de 

Administraţie 

 

An şcolar 2018/2019 Elevii  

Părinţii  

Profesorii  
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5. COORDONAREA SI CONSILIEREA MANAGERIALĂ 

Nr. 

Crt. Acţiuni  Indicatori de evaluare 

Comisa  

responsabilă din 

şcoală 

Termen Beneficiari 

1 Monitorizarea obiectivă a 

activităţii personalului angajat 

al liceului din fiecare 

compartiment 

 Stabilirea tematicii acţiunilor 

de îndrumare şi control  

 Planificarea acţiunilor de 

îndrumare şi control 

 Se va alcătui un tablou 

centralizator  cu datele 

acţiunilor importante din 

fiecare compartiment 

 Analiza periodică ale 

activităţii compartimentelor 

din liceu 

 Elaborarea tematicii 

 Realizarea tabloului 

centralizator 

 Numărul acţiunilor de 

îndrumare şi control 

planificate/realizate 

 Echitate în educaţie 

 Creşterea calităţii 

serviciilor 

educaţionale 

 Deschiderea 

sistemului 

educaţional către 

mediul social , 

economic şi cultural 

 Rezultate la examene 

naţionale şi 

concursuri şcolare 

 Valorificarea 

constatărilor  în 

Planul managerial 

pentru: 

- remedierea 

deficienţelor 

- cunoaşterea şi 

extinderea 

Consiliul de 

Administraţie 

 

 Elaborarea tematicii  

17.09.2018 

 Planificarea acţiunilor  

15.10.2018 

 Se vor realiza grafice de 

control de către  membrii 

compartimentului de comandă 

în sfera lor de competenţă 

15.10.2018 

 Alcătuirea tabloului 

centralizator 

30.10.2018 

 Analiza compartimentelor în 

Consiliul de Administraţie 

Elevii 

Profesorii  

Părinţi  

2 Participarea conducerii liceului 

la activităţile catedrelor 

Colective de 

catedră 

Conform  graficelor Profesorii  

3 Analiza activităţii catedrelor şi 

a CDI  în Consiliul de 

administraţie 

Consiliul de 

Administraţie  

Conform tematicii Consiliului de 

Administraţie  

Profesorii  

4 Efectuarea de asistenţe şi 

interasistenţe  

Comisiile de 

catedră 

Conform graficului realizat la 

nivelul colectivului de catedră şi 

directori 

Profesorii  

5 Controlul şi îndrumarea 

activităţii  Comisiei Tehnice de 

Prevenire şi Stingere a 

Consiliul de 

Administraţie 

Semestrial Elevii  

Profesorii  
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Incendiilor şi a Comitetului de 

Securitate şi Sănătate în Muncă  

experienţelor pozitive 

- recuperare 

- sancţiuni 

Procesele verbale 

încheiate de persoanele 

abilitate în acest sens 

6 Aprecierea obiectivă a întregii 

activităţi desfăşurate de 

angajaţii Liceului 

 Se vor analiza fişele de 

evaluare  a personalului 

didactic, didactic auxiliar şi  

nedidactic şi vor stabili,  

obiectiv, calificativele anuale 

 Acordarea obiectivă a 

calificativelor anuale  

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Decembrie 2018 pentru 

personalul  nedidactic  

Septembrie  2018 pentru cadre 

didactice 

 

Profesorii  

7 Evaluarea obiectivă a 

cunoştinţelor elevilor 

 

 Organizarea şi desfăşurarea 

recapitulării şi testării iniţiale 

a materiei la disciplinele de 

învăţământ conform celor 

stabilite la nivelul fiecărei  

catedre  

 

 

 

 

 

 Evaluarea formativă a 

nivelului de pregătire al 

elevilor 

 

 

 

 

 

 Conturarea strategiei 

de evaluare la nivelul 

liceului (momentul 

evaluării, forme de 

evaluare, metode, 

mijloace, dezvoltarea 

la elevi a capacităţii de 

autoevaluare) ) 

 

Consiliul de 

Administraţie 

Colectivele de 

catedră 

 Realizarea programelor de 

reactualizare a fondului 

aperceptiv aferent anului şcolar 

trecut  conform planurilor de 

recapitulare Stabilirea probelor 

de evaluare iniţială la nivelul 

catedrei 

Septembrie  2018 

 Testarea elevilor 

1.10-15.10.2018 

 Analiza rezultatelor obţinute şi 

stabilirea strategiei pentru 

eliminarea lacunelor 

15-20.10.2018 

 Stabilirea în catedră a 

conţinutului evaluărilor se va 

urmări diversificarea formelor 

de evaluare şi centrarea ei pe 

obiective / competenţe  

Conform planificării 

 Desfăşurarea evaluărilor 

Elevii  
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Asigurarea notării ritmice a 

elevilor conform  precizărilor 

din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 

 

 

Conform planificării fiecărui 

cadru didactic 

 Analiza în catedră a rezultatelor 

obţinute  şi stabilirea măsurilor 

de ameliorare 

Conform graficului 

 Prezentarea rezultatelor 

obţinute de elevi în şedinţele 

cu părinţii 

Semestrial 

 Nota trecută în catalog se 

constituie din două sau mai 

multe note şi se va asigura la 

fiecare disciplină numărul de 

note stabilit de Regulamentul 

şcolar 

Permanent  

 Ritmicitatea notării va fi 

verificată lunar prin 

intermediul comisiei constituite 

în acest sens  

 Rezultatele se vor discuta în 

Consiliul de Administraţie şi 

Consiliul Profesoral pentru a se 

stabili măsuri ameliorative 

După fiecare sondaj 

8 Parcurgerea ritmică a materiei  

 Controlul periodic al stadiului 

parcurgerii materiei  

 Prezentarea concluziilor în 

catedre şi Consiliul de 

administraţie 

 Stabilirea  măsurilor ce se 

impun pentru recuperarea 

eventualelor rămâneri în urmă  

 Parcurgerea integrală 

a programelor şcolare 

şi realizarea tuturor 

obiectivelor/ 

competenţelor 

propuse de acestea  

Consiliul de 

Administraţie 

Comisia de 

verificarea a 

ritmicităţii notării  

 

Chestionare Directorii 

Responsabil

ii de catedră 
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9 Susţinerea, stimularea, punerea 

în valoarea a  elevilor şi 

cadrelor didactice implicate în 

activităţi extracurriculare . 

Formarea cetăţeanului 

european. 

 

 

 Competenţele  de 

comunicare, atitudini 

moral civice formate 

la elevi 

 Reducerea 

absenteismului 

 Numărul şi calitatea 

activităţilor 

 Parteneriatele 

încheiate  

Consiliul de 

Administraţie 

Comisia de 

activităţi 

extracurriculare 

Comisiile de 

catedră 

 

Permanent  

 

Coordonator

ul  pentru 

proiecte şi 

programe 

educative 

şcolare şi 

extraşcolare  

 

10 Susţinerea, stimularea, punerea 

în valoare a elevilor  capabili de 

performanţă  (olimpiade şi 

concursuri) 

 Creşterea numărului 

de premii la 

concursurile şcolare 

naţionale, judeţene, 

locale 

Consiliul de 

Administraţie  

Comisiile de 

catedră 

Permanent  

 

Directorii 

Responsabil

ii de catedră 
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6.ELABORAREA ŞI APLICAREA MĂSURILOR  NECESARE PENTRU REALIZAREA EDUCAŢIEI  INCLUZIVE ÎN 

ŞCOALĂ 

Nr. 

Crt. Acţiuni  Indicatori de evaluare 

Comisa  

responsabilă 

din şcoală 

Termen Beneficiari 

1 Depistarea elevilor cu CES din 

cadrul unitatii 

 

Informarea invatatorilor, 

profesorilor diriginti si a 

profesorilor de specialitate 

cu privire la integrarea 

elevilor cu CES in scoala de 

masa si prezentarea planului 

de activitate al comisiei 

pentru anul scolar 

2016/2017 

Completarea unor tabele 

privind nominalizarea 

elevilor cu CES de catre 

invatatori, profesori diriginti 

in urma consultarilor cu 

profesorii care predau la 

clasa si cu familia 

 Depunerea tabelelor 

nominale 

Membrii 

comisiei 

 

 

Invatatorii, 

profesorii –

diriginti 

 

 

10.10.2018 

Actualizarea se va 

realiza permanent pe 

parcursul anului şcolar 

Elevi 

Părinţi  

 

2 Elaborarea unor instrumente ce 

vor fi folosite in evaluarea 

elevilor cu CES (fise 

psihopedagogice, teste de 

motricitare, matrice progresive, 

probe de evaluare) 

 

 Intalnire cu parintii in 

vederea informarii 

privind testele la care 

vor fi supusi elevii 

 Intocmirea unor fise 

psihopedagogice 

detaliate 

Membrii 

comisiei 

 

 

Invatatorii, 

profesorii –

diriginti 

 

 

An şcolar 2018/2019 

 

  

Elevi 

Părinţi  
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 Depunerea materialelor 

rezultate in urma 

evaluarii 

 

 

3 Demararea demersurilor 

privind obtinerea unui sprijin 

specializat din partea 

institutiilor abilitate in acest 

sens pentru elevii cu cerinte 

educative speciale 

 

 Editarea revistei, ofertei 

curriculare, pliantelor altor 

materiale publicitare 

 Numărul şi calitatea 

intervenţiilor în mass-

media 

 Numărul şi calitatea 

intervenţiilor cadrelor 

didactice în cadrul 

sesiunilor ştiinţifice 

Membrii 

comisiei 

 

 

Invatatorii, 

profesorii –

diriginti 

 

 

 

 

An şcolar 2018/2019 

 

Elevi 

Părinţi  

 

4 Prezentarea unor sarcini 

specifice ale cadrelor didactice 

pentru tratarea individuala si 

diferentiata 

a) Elaborarea unor planuri de 

interventie individuala 

Stabilirea unui program de 

recuperare 

 Realizarea mapei   Permanent  Elevi 

Părinţi  
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7.ASIGURAREA CIRCULAŢIEI OPTIME A INFORMAŢIEI 

Nr. 

Crt. Acţiuni  Indicatori de evaluare 

Comisa  

responsabilă 

din şcoală 

Termen Beneficiari 

1 Informatizarea lucrărilor de 

gestiune a învăţământ:  

 Actualizarea bazei de date la 

nivelul liceului (cadre didactice, 

cadre didactice, auxiliare, 

personal nedidactic, elevi, orar, 

condică de prezenţă,  baza 

materială, gestionarea fondului 

documentar al CDI cu ajutorul 

softului ) 

 Actualizarea  bazei de 

date  

Serviciul 

secretariat 

10.10.2018 

Actualizarea se va 

realiza permanent pe 

parcursul anului şcolar 

Secretariat 

Contabilitate 

Comunitate 

Elevi 

Părinţi  

Directori 

Profesori  

2 Optimizarea sistemului de  

circulaţie a informaţiei în cadrul 

liceului pentru asigurarea 

derulării rapide şi eficiente a 

schimbului informaţional  între 

toate compartimentele: 

 Informarea săptămânală a 

cadrelor didactice asupra tuturor 

precizărilor ISJ Timiş, MEN, etc.-

prin afişare la avizier  în sala 

profesorală 

 Informarea săptămânală a elevilor 

în cadrul orelor de dirigenţie 

asupra tuturor reglementărilor 

care le vizează activitatea  

 Se va urmări strict corectitudinea  

 Accesul  nemijlocit al 

fiecărui angajat al 

liceului la informaţie 

 Înregistrarea corectă a 

informaţiei 

 Operativitatea şi 

legalitatea răspunsului 

 Afişarea în sala 

profesorală a tuturor 

noutăţilor din 

domeniul 

învăţământului şi a 

sursei de informare 

(pagini WEB, 

literatură de 

specialitate, presa ) 

Consiliul de 

Administraţie  

 

Săptămânal  (când este 

nevoie) 

 

 

 

 

Săptămânal  (când este 

nevoie) 

 

 

An şcolar 2018/2019 

 

 

An şcolar 2018/2019  

Noiembrie 2018 

Personalul 

unităţii 

Elevii  

Părinţii  

Comunitatea 
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lucrărilor de  înregistrare şi 

stocare a informaţiei primite  

 Se va urmări  operativitatea 

răspunsului la solicitările interne 

sau externe, precizându-se 

atribuţiile fiecărui factor  implicat 

pe această linie, prin fişa postului 

 Îmbogăţirea  punctului  de 

informare legislativă din CDI   

 

 

An şcolar 2018/2019  

3 Facilitarea accesului comunităţii  

la informaţia furnizată de liceu 

 Se vor edita : 

- Revista elevilor  „HAZ’ ARD”   

- Proiectul şcolii cu oferta 

curriculară 

- Pliante şi afişe promoţionale    

 Întreţinerea permanentă a paginii 

WEB a liceului Se vor publica 

periodic pe site-ul 

www.didactic.ro, informări 

despre proiectele educative  

Participarea liceului la Târgul de 

oferte educaţionale  

 Participarea cadrelor didactice la 

sesiunile de comunicări  

ştiinţifice  

 Intervenţii în mass- media pentru 

promovarea imaginii liceului 

 Editarea revistei, ofertei 

curriculare, pliantelor 

altor materiale 

publicitare 

 Numărul şi calitatea 

intervenţiilor în mass-

media 

 Numărul şi calitatea 

intervenţiilor cadrelor 

didactice în cadrul 

sesiunilor ştiinţifice 

Consiliul de 

administraţie  

Consiliul 

profesoral 

 

 

 

10.12.2018 

 

 

 

01. 03.2019 

 

 

2 numere /an 

 

 

20.10.2018 

 

mai 2019 

 

 

de câte ori este cazul  

 

de câte ori este cazul 

Personalul 

unităţii 

Elevii  

Părinţii  

Comunitatea 

4 Completarea permanentă a  mapei 

cuprinzând reflectarea imaginii 

liceuluii în mass-media 

 Realizarea mapei   Permanent  Profesori 

Elevi  

5 Acordarea de consultanţă  

 

 

Acordarea de  audienţe 

 Ameliorarea calităţii 

actului didactic 

 Absenţa stărilor 

conflictuale  

 La solicitare / după 

fiecare asistenţă 

 

Conform graficului  

Profesori  

Elevi  

http://www.didactic.ro/
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6 Relaţia liceului cu părinţii  

 Stabilirea tematicii ce va fi 

dezbătută cu părinţii 

 Organizarea Comitetului  de 

părinţi pe clase  

 Organizarea Consiliului 

reprezentativ al părinţilor la 

nivelul liceului   

 Implicarea părinţilor în 

managementul unităţii prin 

cuprinderea reprezentanţilor lor 

în Consiliul de Administraţie şi 

prin consultarea lor în probleme 

majore ale liceului  

 Realizarea de rapoarte scrise 

către părinţi care vizează 

progresul elevilor 

 Informarea părinţilor asupra 

activităţilor importante realizate 

la nivelul liceului 

 

 

 Implicarea părinţilor 

în managementul 

colegiului: 

- cointeresarea 

părinţilor în 

activităţile şcolii 

- cointeresarea 

părinţilor în urmărirea 

evoluţiei elevilor 

- reducerea numărului 

de absenţe nemotivate 

ale elevilor  

 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

semestrial 

 

octombrie 2018 

 

octombrie 2018 

 

octombrie 2018      

 

Permanent 

Conform graficului de 

activitate a Consiliului 

de Administraţie 

 

La sfârşitul fiecărui 

semestru 

 

De câte ori este cazul 

 

La sfârşitul fiecărui 

semestru 

Părinţii 

Elevii  

Profesorii 

 

7 Comunicarea liceului cu 

reprezentanţii comunităţii  

 Cuprinderea în Consiliul de 

Administraţie a reprezentanţilor 

comunităţii locale 

 Sensibilizarea Comunităţii locale 

la problemele liceului  pentru 

atragerea de fonduri 

 Implicarea 

comunităţii locale în 

managementul 

liceului 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

 Părinţii 

Elevii 

Comunitatea 

 

 

Director prof. Marioara COBRAC 


