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1. Introducere 
 
Prezentul Plan managerial: 
 

 este elaborat pentru asigurarea calităţii în educaţie şi în concordanţă cu noile cerinţe ale descentralizării învăţământului preuniversitar românesc, punându-se 
accentul pe reducerea absenteismului şi utilizarea evaluării cu scopul orientării şi optimizării învăţării; 

 a fost conceput din punctul de vedere al asigurării calităţii în procesul instructiv-educativ şi în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului 
preuniversitar românesc în spaţiul învăţământului european; 

 este în acord cu viziunea şi misiunea şcolii, cu cerinţele Legii privind asigurarea calităţii în educaţie, cu Recomandarea Parlamentului European şi Consiliului 
Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii şi are ca deziderat atingerea idealului educaţional, legiferat în 
Legea Educaţiei Naţionale (”dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualităţii umane, personalităţii umane şi în asumarea unei scale de valori 

necesare pentru construcţia unei economii şi societăţi a cunoaşterii”). 
 
Planul managerial se bazează pe: 
 

 analiza activităţii desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2021 - 2022 şi a rezultatelor obţinute; 
 planificările strategice la nivel naţional şi judeţean; 
 aplicarea sistemului de evaluare a elevilor cu respectarea indicatorilor de performanţă; 
 legislaţia în vigoare (vezi 2.1.6.); 
 urmăreşte, de asemenea, rezolvarea acelor probleme interne propuse în planul de îmbunătăţirea calităţii educaţiei din Raportul pe anul şcolar 2021-2022, 

elaborat de Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii din cadrul Liceului Teoretic „Emil Racoviţă”, Vaslui. 
 
În anul şcolar 2022-2023 echipa managerială a LER Vaslui: 
 

 optează ferm pentru responsabilitate în aplicarea Ordinului comun (Ministerul Educației și Ministerul Sănătății) pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

 îşi exprimă angajamentul pentru implementarea performantă şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management cu scopul de a obţine rezultate care să 
răspundă şi chiar să depăşească nevoile beneficiarilor (elevi, părinţi, comunitatea locală, autoritatea locală, agenţi economici); 

 urmărește asigurarea egalității de șanse în educația elevilor proveniți din medii defavorizate și creșterea șanselor de reușită a elevilor în plan personal, social 

și profesional; 

 consolidarea culturii organizaționale; 

 consolidarea dimensiunii europene în educație prin valorificarea rezultatelor tangibile și intangibile ale proiectelor europene implementate. 
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2. Fundamentare 
 
2.1. Analiza nevoilor educaţionale în context politic, economic, social, tehnologic, ecologic şi legislativ - analiza PESTE(L) 
 
Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din 
mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia 
economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea în structurile economice şi culturale ale Uniunii Europene. 
Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului 
instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de 
învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor. Analiza PESTE(L) a 
permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Liceului „Emil Racoviţă” Vaslui: 

 
2.1.1. Contextul politic 
 

 cadrul legislativ specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia sistemului de învăţământ - Planul strategic al ministerului de resort cu priorităţile: 
descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă educaţională flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde 
europene; 
 apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică 

potenţialul unităţilor de învăţământ - Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027, Strategia de dezvoltare a regiunii NE, 
Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului (PLAI) elaborat la nivelul I.Ş.J. Vaslui; 
 deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare şi consiliere; 
 liberalizarea unor sectoare, şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor programe la nivel guvernamental cu impact în activitatea educaţională (piaţa cărţii şi 

manualelor, achiziţiile de material didactic, programe de formare a personalului); 
 existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele europene şi internaţionale;  
 cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru dezvoltarea infrastructurii învăţământului - Programe de finanţare a învăţământului 

preuniversitar; 
 sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele 

europene - programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional 
informatizat); 
 finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi - Programul guvernamental „Bani de liceu”, Programul „Euro 200”, acordarea de burse sociale, 

de boală şi pentru elevii capabili de performanţă; 
 existenţa programului ERASMUS+ ; 
 cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale. 
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2.1.2. Contextul economic 
 efecte negative provocate de virusul SARS-CoV-2 şi criza economică; 
 procentul din produsul intern brut alocat învăţământului este în creştere în perioada următoare; 
 cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la diverşi agenţi economici (donaţii, sponsorizări) precum şi parteneriate pentru 

finanţarea acţiunilor sistemului de învăţământ (stagii de practică, cercetare ştiinţifică etc.); 
 aprecierea semnificativă şi stabilitatea monedei naţionale favorizează prevederile multianuale în bugete, acţiunile şi obiectivele care se pot desfăşura pe parcursul 

mai multor exerciţii financiare; 
 descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel încât unităţile şcolare să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman 

şi material de care dispun; 
 apropierea dintre şcoală, mediul economic şi mediul de afaceri asigură într-o măsură mai mare inserţia în viaţa activă a absolvenţilor instituţiei de 

învăţământ (interesul crescut al firmelor pentru angajarea absolvenţilor); 
 orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a proiectelor; 
 creşterea economică din ultimii ani şi creşterea prognozată a acesteia pentru perioada următoare sporeşte interesul investitorilor români şi străini şi asigură finalitatea 

educaţională pentru absolvenţii care nu urmează o formă de învăţământ terţiar; 
 migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din partea pieţei interne şi externe;  

 șomajul și sărăcia determină la nivel local, accentuarea tendinței adolescenților spre acte de delicvență, precum și părăsirea timpurie a școlii. 

 
2.1.3. Contextul social 

 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ; 
 oferta educaţională (profilurile şi specializările în care şcolile asigură formarea) este dependentă de modificările din piaţa muncii; 
 aşteptările comunităţii de la şcoală; 
 rolul sindicatelor şi societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională; 
 cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru programe de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de învăţământ în 

furnizori de servicii educaţionale. 
 

2.1.4. Contextul tehnologic 
 civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoştinţele să fie actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională 

a cadrelor didactice; 
 răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet, televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în 

timp scurt; 
 rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot parcursul vieţii şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă 

a carierei; 
 generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (SEI, învăţământ la distanţă) conduce la modernizarea actului educaţional tradiţional; 
 apariţia şcolii virtuale şi a spaţiilor de învăţare virtuală şi derularea cursurilor de instruire şi formare în format on-line. 
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2.1.5. Contextul ecologic 
 integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea mediului de către unităţile şcolare; 
 educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară; 
 prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu (modernizarea centralei termice pentru funcţionarea nepoluantă, 

sortarea deşeurilor provenite din activitatea unităţii de învăţământ pe categorii – plastic, hârtie, echipamente electronice casate etc.); 
 reabilitarea termică a clădirilor; 
 economisirea resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să se protejeze mediul înconjurător. 

 
2.1.6. Contextul legislativ 

Din punct de vedere legislativ și organizatoric, învățământul preuniversitar românesc este reglementat prin următoarele documente: 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 18/10.01.2011;  
 Legea nr. 87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; 
 Legea 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 
 Legea 29/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007; 

 Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007; 

 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, modificat prin O.M.Ed. nr. 5.550 din 5 

noiembrie 2021; 
 Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr. 6.143/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 824 şi 824 bis din 22 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi completată prin O.M.Ed. nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021, 
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021; 

 OMEN 3240/26.03.2014 privind modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin 

OMECTS nr. 5561/2011; 
 OMECTS nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale 

transferabile; 
 OMECTS nr. 5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar; 

  Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului 

educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016 modificat și completat prin O.M.Ed. nr. 3.563 din 29 martie 2021; 

  Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin OMECTS nr. 4.802 / 2010 privind 

organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, actualizată prin OMEC nr. 5.457 /2020; 

 Metodologia din 5 februarie 2021 privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, aprobată prin O.M.Ed. nr. 3.238 din 5 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 159 din 16 februarie 2021; 
OMEN nr. 3593/18.06.2014 referitor la aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe 

şcolare; 
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 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 3410/16.03.2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele IX-XII; 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu  predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţ ile de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin OMEN   nr. 4797/31.08.2017; 

Ordin 3663/2021 pentru aprobarea Metodologiei de examen pentru obținerea atestatului de competență lingvistică de absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv 

a unei limbi moderne; 
 ORDIN Nr. 3243/2021 din 5 februarie 2021 privind structura anului şcolar 2021 – 2022 cu modificările suferite; 

 Ordin comun (Ministerul Educației - nr. 5.196/3.09.2021 și Ministerul Sănătății - nr. 1.756/3.09.2021) pentru aprobarea măsurilor de organizarea activității în cadrul 

instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

 Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022 

Ordin nr. 5545/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal.  
 Statutul elevului – OMENCS nr. 4742/2016  

 
Concluziile şi interpretările analizei PESTE(L) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de acţiune strategică a Liceului „Emil Racoviţă” pentru anul 

şcolar 2022-2023. 
 
2.2. Analiza mediului intern şi extern (analiza SWOT) 

Tehnicile de analiză SWOT permit o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factori i socio-economici, conjuncturali şi politici 
îl au asupra activităţii unităţii. Prezenta strategie de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea “punctelor slabe”, a cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate 

precum și înlăturarea “ameninţărilor” sau atenuarea efectelor acestora. Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea “punctelor tari” (care reprezintă 

capitalul de referinţă) şi a “oportunităţilor” oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la 
nivelul unităţii şcolare, corelată cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate. Analiza SWOT s-a realizat pentru cele patru segmente: Curriculum, Resurse 

umane, Resurse materiale și financiare, Relațiile cu comunitatea și activitatea educativă.  

a) Oferta curriculară 
Prin politica educaţională pe care o promovează Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui favorizează accesul nediscriminatoriu la instruire şi educaţie tuturor elevilor, 

indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă religioasă sau politică, potrivit principiilor înscrise în Constituţia României, în Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului şi a Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului. Adaptarea ofertei de specializări la configuraţia pieţei locurilor de muncă, eficienţa şi flexibilitatea actului 
didactic, politica de recrutare a potenţialilor candidaţi avansată de echipa managerială au avut ca finalitate creşterea calităţii fluxurilor de elevi care au optat pentru 
liceul nostru în ultimii ani. Testarea nivelului de pregătire se realizează şi se confirmă prin susţinerea examenului de finalizare a studiilor, bacalaureatul. Procentele de 
promovare a examenului de bacalaureat la nivelul liceului ne-au situat în fiecare an în prima parte a clasamentului realizat la nivel de judeţ, elevii liceului nostru 

obținând procente de promovare apropiate de 100%. 

Deoarece ponderea curriculum-ului la decizia şcolii s-a redus drastic la nivelul învăţământului obligatoriu (IX-X), oferta de discipline opţionale la clasele XI-XII a 
vizat cu precădere principiul racordării la social, adică asigurarea premiselor ca absolventul nostru să poată opta fie pentru continuarea studiilor în învăţământul 

superior, fie pentru integrarea în piaţa muncii şi cuprinde: aprofundare pentru toate disciplinele şi clasele la care se poate face aceasta și extinderi sau discipline noi. 



 
8 

PUNCTE TARI 
Ofertă educaţională structurată pe filiera teoretică, cu profil real (specializările 

matematică-informatică și ştiinţe ale naturii) și profil umanist (specializările filologie 

și ştiinţe sociale)  

Pentru fiecare nivel de studiu (IX-XII), şcoala dispune de întregul material curricular 
(planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare, manuale, culegeri 
de probleme, îndrumătoare etc.); 

Facilitează învățarea limbilor străine la nivel performant (centru de formare DELF şi 

CAMBRIDGE); 
Predarea  în regim intensiv a limbilor străine (engleză, franceză, spaniolă, germană) 

și a informaticii  

Învățarea limbilor italiană, spaniolă și germană în grupe de maxim 16 elevi 

Adaptarea Curriculumului Național la specificul școlii, prin propunerea unei palete 

largi de opționale  

Activități extracurriculare care acoperă zone de interes ale elevilor care nu se 

regăsesc nici în curriculumul obligatoriu şi nici în cel la decizia şcolii. 

PUNCTE SLABE 
Suprapunerea cerinţelor, a testărilor, ceea ce duce la o distribuire inegală a 
efortului elevilor  
Lipsa unor standarde specializate de performanţă orientate spre plus valoare 
Folosirea insuficientă a echipamentelor și tehnologiilor moderne 

Implicarea insuficientă a cadrelor didactice în proiecte europene şi de finanţare 
externă 

Oferta CDȘ nu constituie întotdeauna o activitate atractivă pentru elevi, fiind 

limitată ca număr de ore (în special la nivelul claselor IX-X) şi concepută mai 
ales pentru a rezolva probleme de încadrare decât pentru a satisface nevoile şi 
interesele elevilor 
Nu se pot propune opţionale integratoare sau transdisciplinare pentru că nu se 
pot realiza încadrări multiple la clase 

Monitorizarea şi evaluarea performanţei şcolare este realizată cu discontinuități  
Feed-backul din partea elevilor şi a factorilor interesaţi nu este realizat 
permanent şi nu este suficient utilizat pentru îmbunătăţirea activităţii  

CURRICULUM 

OPORTUNITĂŢI 
Caracterul de prioritate naţională a învăţământului 
Creşterea ofertei de formare continuă şi perfecţionare pentru cadrele didactice  

Implementarea activităților didactice în mediul on-line (platforme, resurse) 

Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii determină creşterea acesteia cu 
impact pozitiv asupra întregii organizaţii 

Posibilitatea studierii informaticii pe grupe, în regim intensiv, crește eficiența 

învățării și îmbunătățește rezultatele la concursurile școlare 

CDŞ satisface dorinţa de informare şi cunoaştere în diferite domenii de activitate, 
îmbunătăţirea procesului educativ, formarea de noi competențe 

Oferta CDŞ realizată pe baza intereselor elevilor vine în sprijinul ameliorării 
fenomenului de absenteism şcolar, dezvoltă motivaţia intrinsecă pentru învăţare, 
permite şi sprijină valorificarea abilităţilor individuale 

AMENINŢĂRI 
Disfuncționalitățile de reeditare a manualelor școlare duc la stocuri de manuale 

relativ uzate, mulţi elevi refuzând să le folosească, ceea ce are efecte nedorite 
în planul pregătirii lor individuale 
Planurile de învăţământ obligatoriu (IX-X) limitează drastic ponderea CDŞ, ceea 

ce diminuează impactul ofertei şcolii asupra potențialilor elevi 

Există discipline la care nu s-a realizat o descongestionare reală a programelor 
şcolare, ceea ce duce la suprasolicitarea elevilor şi descurajarea lor 

Baza materială existentă nu permite ca școala să funcționeze într-un singur 

schimb (așa cum își doresc elevii) 

 

 
b) Resurse umane 
În procesul instructiv-educativ, prin obiectivele urmărite, tinerii sunt îndrumaţi să parcurgă drumul de la “a învăţa” la “a învăţa să fii şi să devii” adică sunt pregătiţi 

pentru a face faţă situaţiilor, pentru a le crea, înnoindu-le. Strategiile demersului instructiv-educativ au urmărit implicarea subiecţilor educaţiei în propria formare, 
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angajare conştientă şi continuă. Întreaga activitate didacticǎ a fost structuratǎ şi desfǎşuratǎ pornind de la principiul cǎ elevul este principalul beneficiar, cǎ nu pot fi 

obţinute rezultate notabile fǎrǎ a ţine cont de potenţialul intelectual al acestuia dar şi de interesele şi motivaţiile care îi jaloneazǎ acţiunile. Obţinerea de succese în 

activitatea cu elevii este condiţionatǎ de existenţa unui corp profesoral competent, deschis la nou, capabil sǎ educe tinerii pentru o integrare socialǎ de succes. 

Cadrele didactice de la liceul nostru şi-au înţeles menirea aşezată sub semnul unor categorii morale consiliindu-se pentru îndeplinirea statutului de partener şi sfătuitor. 
Competenţa profesională s-a concretizat în emiterea de valori morale înainte de a transmite valori cognitive. 

 

PUNCTE TARI 
Personal didactic calificat în proporţie de 100% 
Număr mare de titulari 
Ponderea mare a cadrelor didactice cu gradul I 
Interesul cadrelor didactice pentru un învăţământ modern 
Cadrele didactice au parcurs stagii de perfecţionare şi formare continuă 
Cadrele didactice din unitate sunt implicate în activităţi metodice la nivel judeţean 
Receptivitate şi transparenţă din partea managerilor, management echilibrat 
Existeţa unui cod nescris, a unui sistem de valori unanim acceptat de elevi şi 
profesori 
Posibilitatea de a lucra cu unii dintre cei mai buni elevi din judeţ 
Comunicare şi deschidere pentru elevi 
Participarea cadrelor didactice la seminarii, simpozioane, cursuri de formare 
continuă 

Relații foarte bune de parteneriat cu alte instituții și comunități școlare 

PUNCTE SLABE 
Reticenţa la schimbare şi inerţia unor cadre didactice 
Conservatorismul unor cadre didactice cu privire la demersul didactic 
(organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice, centrarea activităţii pe elev, 
informatizarea învăţământului, utilizarea platformelor on-line, etc) şi folosirea 
metodelor tradiţionale de evaluare 
Nerespectarea termenelor fixate pentru predarea anumitor materiale /documente 
Slaba diseminare la nivelul şcolii a activităţilor desfăşurate, comunicare 
insuficientă între catedre, comisii de lucru  
Dezinteresul unor elevi faţă de propria formare şi educare 

Unele disfuncționalități în receptarea modificărilor legislative de către beneficiarii 

procesului de educație 

Puține activități desfășurate în școală implică participarea părinților 

Lipsa de colaborare între unele cadre didactice 

Personalul administrativ și de îngrijire insuficient, personal de pază propriu        

RESURSE UMANE 

OPORTUNITĂŢI 
Întâlnirile şi activităţile comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs 
favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare 
mai bună 

Elevi dotați pentru activitatea de performanță 

Existenţa unei mari varietăţi de cursuri de formare şi perfecţionare care pot fi 
decontate de liceu 
Buna colaborare cu Comitetul reprezentativ al părinţilor şi cu Asociaţia pentru 

Tineret “Emil Racoviță 2000” 

Prezența specialiștilor în școală: psiholog școlar, asistentă medicală 

Posibilitatea organizării de activităţi atractive şi eficiente pentru elevi şi părinţi 
Liceul are legături cu instituţii de învăţământ superior care organizează frecvent 

AMENINŢĂRI 
Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale din cauza 
statutului marginalizat al cadrelor didactice 

Existența unui oarecare conservatorism în utilizarea metodelor activ-participative 

de predare-învățare-evaluare 

Tendinţa de a nu duce la îndeplinire unele sarcini extradidactice 
Slaba implicare a unor părinţi în educaţia copiilor, ca urmare a crizei de timp, cu 
efecte negative în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor 
Imposibilitatea motivării personalului bine pregătit pentru a rămâne în sistemul de 

învățământ 

Factorul demografic în scădere în judeţul Vaslui, cumulat cu scăderea numărului 
elevilor din mediul rural care să opteze pentru liceu (din motive economice) 
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întâlniri cu elevii în vederea orientării lor profesionale 

Cadrul legislativ susține elevii care provin din familii cu resurse limitate pentru a 

urma cursurile liceale prin programe sociale (burse, decontarea navetei, etc) 

 
c) Resurse materiale şi financiare 
Liceul "Emil Racoviţă" îşi desfăşoară activitatea în două corpuri de clădire: liceul şi sala de sport, care permit utilizarea spaţiului şcolar conform normativelor sub 

aspectul igienei şcolare. Elevii beneficiază de condiţii foarte bune pentru desfăşurarea activităţii: încălzirea este asigurată cu centrală proprie pe gaz metan; în şcoală 

funcţionează un cabinet medical şi un cabinet de consultanţă psihopedagogică; bibliotecă cu 16500 volume din toate domeniile și sală de lectură; cabinete de 

specialitate și laboratoare; terenuri și sală de sport cu dotări optime.  

PUNCTE TARI 

Local propriu cu destinație specifică, condiții bune de alimentare cu apă, energie 

electrică și termică;starea fizică a spațiilor școlare este bună și se încadrează în 

normele de igienă școlară 

Baza materială proprie este capabilă să asigure un 

învățământ performant 

Existența cabinetelor de specialitate și laboratoarelor funcționale, cabinet de 

asistență psihopedagogică, cabinet medical 

Bibliotecă cu un număr mare de volume, sală de lectură și conexiune internet 

Resurse extrabugetare și preocuparea managementului pentru dezvoltarea bazei 

materiale 

Colaborare eficientă și promptă cu IȘJ, cu instituțiile administrației locale și alte 

instituții publice 

Existența programului de burse pentru elevi 

Material didactic în curs de înnoire și modernizare 

Proiectul de buget al școlii precum și execuția bugetară se fac cu respectarea 

riguroasă a legii 
Transparență în folosirea resurselor bugetare 

PUNCTE SLABE 

Spațiu insuficient pentru desfășurarea în cele mai 

bune condiții a activității (ex.cursuri într-un singur schimb) 

Material didactic, în unele cazuri, uzat moral 
Fondul de carte al bibliotecii nu a mai fost actualizat în ultimii ani 

Lipsa spațiului suficient pentru desfășurarea de activități extracurriculare 

Nevalorificarea la potențialul maxim al resurselor existente 

Fonduri bănești insuficiente pentru stimularea materială a cadrelor didactice, 

pentru investiții, pentru achiziționarea de echipamente și material didactic 

Unele cadre didactice nu își asumă responsabilitatea gestionării și întreținerii 

bunurilor din sala de clasă 

Lipsa spațiului pentru anumite cabinete de specialitate 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

OPORTUNITĂŢI 

Interesul și susținerea autorităților locale pentru alocarea sumelor necesare la 

capitolul cheltuieli materiale 
Cadrul legal necesar pentru utilizarea resurselor extrabugetare 

Descentralizare și autonomie instituțională 

AMENINŢĂRI 
Fonduri pentru dezvoltare relativ reduse 

Degradarea spațiilor școlare datorită fondurilor limitate pentru întreținere 

Conștiința morală scăzută a elevilor privind păstrarea și întreținerea spațiilor 

școlare 
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Posibilitatea direcționării fondului de 2% către Asociaţia pentru Tineret “Emil 

Racoviță 2000” 

Atragerea de fonduri prin realizarea unor parteneriate cu comunitatea locală, ONG-

uri, firme, precum și din Programe europene finanțate prin fonduri structurale 

Posibilitatea antrenării părinților și elevilor în activități de dotare și întreținere a 

bazei materiale 

Existența unor contracte de sponsorizare pentru diverse dotări / activități 

Avansul rapid al tehnologiei duce la uzura morală rapidă a echipamentelor 
existente 

Fonduri insuficiente pentru reparații și întreținere a bazei materiale 

 

d) Relaţiile cu comunitatea și activitatea educativă 

Instituţia de învăţământ a avut şi are o colaborare foarte bună cu toţi factorii de la nivelul comunităţii locale implicaţi în educaţie. Colaborarea cu autorităţile locale a 
fost în general una foarte bună, acestea fiind receptive la solicitările instituţiei de învăţământ. Menţinerea şi diversificarea relaţiei de parteneriat părinţi – profesori în 
educaţia copiilor s-a realizat prin activităţi comune, informări, atragerea în proiecte şcolare, mese rotunde pe teme educaţionale, prin implicarea acestora în activităţi 
manageriale, elaborarea RI, atragerea de surse de finanţare pentru nevoile şcolii etc.  

Coordonarea relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale s-a realizat prin: construirea unei baze de date referitoare la persoane şi servicii de contact pentru 

sprijinirea activităţilor şcolii; iniţierea unor activităţi în/pentru comunitate (colinde la instituțiile publice, activităţi pentru copiii defavorizaţi, elevii de clasa a VIII-a în vizită 

la LER, activităţi de ecologizare, parteneriate cu Muzeul Judeţean, Biblioteca Județeană etc.); colaborarea pe teme educaţionale şi de strategii didactice cu şcoli 

partenere. 

PUNCTE TARI 
Bună colaborare director-coordonator proiecte-consilier educativ 

Bună colaborare cu reprezentanții comunității locale 

Participări cu rezultate bune și foarte bune la concursuri școlare, olimpiade, 

activități cultural-artistice, etc. 

Organizarea în școală a unor concursuri școlare și olimpiade 

Organizarea în parteneriat cu diferite instituții de activități extracurriculare și 
extrașcolare atractive care conduc la integrarea elevilor în mediul comunitar și 

îmbunătățesc competențele de socializare ale acestora 

Programe de voluntariat 

Promovarea imaginii școlii prin organizarea de activități specifice (Târgul ofertelor 

educaționale) 

Colaborare foarte bunǎ cu ONG-uri: ROTARACT Vaslui, UNITED EUROPE etc. 

Parteneriate cu Institutul Cultural Francez Iași, Centrul Europe Direct Vaslui etc. 

PUNCTE SLABE 
Număr redus de acțiuni comune cu licee din țară 

Slaba colaborare și implicare în viața școlii a unor părinți 
Existența unor cazuri (izolate) de violență verbală și fizică în rândul elevilor 

Rezultate cuantificabile reduse ale proiectelor de parteneriat 
Lipsa legăturilor suficient de bine coordonate cu firme locale pentru orientarea 
profesională a elevilor 

RELAŢIILE CU COMUNITATEA ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 
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OPORTUNITĂŢI 

Dezvoltarea parteneriatelor educaționale încheiate până în prezent cu alte școli și 

instituții culturale 

Deschiderea altor instituții de învățământ spre realizarea de parteneriate cu liceul  
Disponibilitatea unor instituții de a veni în sprijinul școlii: Primăria Vaslui, CJ Vaslui, 

ONGuri, Biserica, Poliția, instituții culturale și sportive 

Interesul firmelor de a-şi recruta şi forma, în perspectivă, personal specializat 

Receptivitate și transparență din partea conducerii 

AMENINŢĂRI 

Instabilitatea la nivel social și economic a instituțiilor posibil partenere 

Activitatea economică a localităţii este în declin constant ceea ce atrage 
scăderea nivelului de trai al populaţiei 

Lipsa motivației cadrelor didactice și elevilor 

Timpul liber limitat al părinților care conduce la slaba implicare a acestora în 

viața școlii 

Perceperea eronată de către o parte a comunității a problematicii vaste a 

activității școlii 

Creșterea concurenței din partea altor unități școlare 

Lipsa locurilor de muncă determină exodul populaţiei spre zonele rurale sau 
străinătate antrenând pe de o parte diminuarea populaţiei şcolare iar pe de alta 
apariţia unui număr de elevi problemă provenind din familii plecate la muncă şi 
rămaşi în grija unor terţe persoane 

CONCLUZII: 
I. SUB ASPECT CURRICULAR : 
- Este necesară o mai bună adaptare a curricumului şcolar la decizia şcolii la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi cerinţele partenerilor sociali. 
- Stabilirea unui set de propuneri pentru Consiliul pentru curriculum care să vizeze planul de măsuri privind oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională 

precum şi procedurile de selecţie şi de opţiune în privinţa CDŞ. 
- Creşterea gradului de consultare a părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale şi acordarea conţinuturilor acestora la nevoile concrete ale partenerilor sociali. 
II. RESURSE UMANE 
- Se impune promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă cocomitent cu perceperea şi utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ. 
- Motivarea întregului personal în vederea creşterii eficienţei muncii. 
- Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să promoveze o cultură organizaţională de tip reţea. 
- Impulsionarea diriginţilor pentru întreţinerea unei colaborări permanente cu părinţii elevilor pentru a stimula implicarea familiei în viaţa şcolară, lucru care se 

reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor. 
III. RESURSE MATERIALE 
- Dezvoltarea în continuare a bazei materiale şi a dotărilor, prioritare fiind proiectele deja iniţiate. 
- Accesarea de fonduri prin participare la proiecte de finanţare şi prin mărirea contribuţiei comunităţii locale, găsirea de soluţii alternative de finanţare. 
- Incurajarea iniţiativelor de tip antreprenorial şi identificarea de activităţi aducătoare de venituri în folosul şcolii. 
IV. DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ, RELAŢII SISTEMICE ŞI RELAŢII COMUNITARE 
- Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu parteneri educaţionali atât la nivel local cât şi la nivel regional şi european. 
- Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu principalii factori educativi locali şi cu instituţii de acelaşi profil din ţară şi din străinătate, fructificarea tuturor 

oportunităţilor oferite de proiecte de colaborare locale, regionale şi europene. 
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Consider că informațiile puse la dispoziție publicului privind activitatea Liceului Teoretic Emil Racoviță Vaslui sunt încă insuficiente sau incomplete, informațiile 

mediatizate prin site-ul școlii fac referiri insuficiente la particularitățile activității didactice sau la specificul activităților extrașcolare, nu există suficiente date privind 

rezultatele elevilor la sfârșitul anului școlar; nu există o bază de date în școală foarte bine documentată. 

Avându-se în vedere aceste aspecte, se impune ca în prima parte a anului școlar 2022-2023 să se realizeze o evaluare complexă a școlii cu implicarea Comisiei 

de evaluare și asigurare a calității din școală, a întregului personal al unității de învățământ, prin utilizarea unei game variate de metode (analiza de documente, 

observarea tuturor spațiilor, analiza SWOT, analiza PESTE, anchetă pe bază de chestionar pentru elevi, cadre didactice și părinți, focus/grup, interviuri). Pe baza 

rezultatelor obținute, este necesară actualizarea proiectului de dezvoltare instituțională care trebuie asumat de personalul școlii, de echipa managerială.  

 
Concluzionez cu precizarea că s-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi comisiilor, a compartimentelor funcţionale 

organizate la nivelul unităţii, consultările cu elevii, propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de instituțiile care sunt parteneri 

tradiţionali ai școlii. 

 
2.3. MISIUNEA LICEULUI TEORETIC EMIL RACOVIŢĂ VASLUI 
 
MOTTO: „Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm” („Non scholae, sed vitae discimus”) Seneca 
 

Misiunea Liceului Teoretic Emil Racoviță Vaslui este promovarea excelenţei prin și în educaţie, exprimată prin deschidere către bune practici și parteneriat, 

dezvoltarea în comun a experiențelor personale, formarea și perfecționarea continuă a tuturor cadrelor didactice pentru dezvoltarea fiecărui elev la 

potenţialul său maxim și eficiență, văzută ca raport între efort și rezultate. Considerăm că educaţia aduce plus-valoare pentru beneficiarii instituţiei (elevi, 

părinţi, agenţi economici, comunitate etc.), astfel că demersurile educaţionale sunt centrate pe : A învăţa să ştii - A învăţa să faci - A învăţa să aplici - A 
învăţa să fii. 
 

În acest sens, Liceul Teoretic Emil Racoviță Vaslui are în vedere: 

 Dezvoltarea individuală a elevului ca scop prioritar al activităţilor educational-instructive. În acest sens, proiectele și parteneriatele şcolare vizează cu precădere 

dezvoltarea complexă a tinerilor armonizând cunoașterea și învățarea cu formarea și dezvoltarea competențelor, atitudinilor, aptitudinilor și abilităților de viață 

care să le permită, în calitate de absolvenți, integrarea cu succes în domeniul universitar și socio-profesional. Absolventul de liceu va fi capabil de a susţine 

competența profesională şi socială, de a fi cetăţean european, de a avea o personalitate individuală dezvoltată armonios, iar aptitudinile şi abilităţile să-i asigure 

succesul în devenirea sa; 

 Formarea elevului, prin abordare transversală, în domeniile de competențe-cheie : comunicare în limba română și în limbi străine, alfabetizare matematică și 

competențe de bază în științe și tehnologii, tehnologia informației și comunicării, «a învăța să înveți», competențe interpersonale, interculturale, sociale și civice, 

antreprenoriat, sensibilizare la cultură. 

 Educarea viitorilor cetățeni în spiritul respectului față de opinia oamenilor care gândesc, acționează și trăiesc altfel, în virtutea înțelegerii schimbărilor sociale și 
legislative; 
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 Încurajarea învățării și practicării principiilor democrației cu scopul de a obișnui personalul didactic și elevii să aprecieze cultura, frumosul și binele, să discearnă 

adevăratele valori locale, naționale și europene; 

 Cultivarea, deopotrivă în rândul profesorilor și elevilor, a dorinței de a învăța acum și în viitor, educația permanentă fiind cheia sucesului ; 

 Crearea unui climat stimulativ de muncă şi învăţare. În Liceul Teoretic Emil Racoviță Vaslui accentul este pus pe munca în echipă, pe formarea unor deprinderi de 

“team building”, prin cultivarea unor valori culturale precum toleranţa, adaptabilitatea, empatia, creativitatea, libertatea de exprimare; 

 Garantarea pregătirii specializate la liceu. Prin programele naţionale şi internaţionale/europene, liceul asigură şansa ca pregătirea elevilor să se finalizeze cu 
atestate şi diplome recunoscute pe plan naţional şi internaţional; 

 Asigurarea securității în școală, prin măsurile adoptate în parteneriat cu Jandarmeria şi Poliţia locală, cu sprijinul Primăriei şi al părinţilor; 

 Promovarea unei oferte educaţionale conforme cu standardele naţionale şi internaţionale capabilă să promoveze valori europene: pluralismul ideilor, toleranţa 
etnică şi socială, dreptatea şi adevărul. 

 

ARGUMENT - Pentru realizarea acestei misiuni, școala trebuie să asigure resurse umane de înaltă ținută profesională și morală prin perfecţionarea şi formarea 

continuă a întregului personal și o bază materială la nivelul standardelor naționale de calitate, să dezvolte permanent parteneriate educaționale cu membrii comunității 
locale și proiecte europene în scopul familiarizării ca cetăţeni europeni și să promoveze un management de tip participativ care să implice, activ, reprezentanții 
beneficiarilor direcți și indirecți ai serviciilor educaționale oferite. 

 
2.4. VIZIUNEA LICEULUI TEORETIC EMIL RACOVIŢĂ VASLUI  
 

MOTTO: „Dacă un copil nu învaţă în felul în care îi predăm, atunci trebuie să îi predăm în felul în care el poate învăța.” (Ivar Lovaas) 

 
Ţelul nostru este să ne păstrăm locul de unitate şcolară de referinţă în tabloul învățământului vasluian, integrată nevoilor sociale ale comunităţii, care să 

realizeze pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine, la standarde europene. Pentru a menţine organizaţia şcolară în stare de funcţionare eficientă şi cu 
atât mai mult, pentru o creştere a performanţelor sale, este necesară o adaptare a acesteia la transformările care au loc în societate. O astfel de adaptare 
presupune permanente schimbări în cadrul instituţiei de învăţământ, schimbări ce trebuie prevăzute, proiectate, implementate, evaluate, constituind astfel, 
în mare parte, domeniul unei noi orientări educaţionale - dezvoltarea şcolară. 
 

În viziunea Liceului Teoretic Emil Racoviță Vaslui procesul instructiv-educativ trebuie să satisfacă cerințele învățământului modern, european, să ofere beneficiarilor 

servicii educaționale de calitate, care să atingă indicatorii și standardele de referință impuse de normele calității.  
Concepem școala ca instituție capabilă să aplice principiile și direcțiile reformei, să se integreze în normele europene și naționale, deschisă către comunitatea locală, 

care susține dezvoltarea și ca organizație care valorizează diversitatea și diferențele educabililor noștri, o școală în care să se realizeze o educație incluzivă, facilitând 

accesul și participarea la procesul instructiv – educativ a tuturor actorilor educaționali și factorilor interesați de colaborare.  

Liceul Teoretic Emil Racoviță Vaslui se constituie într-o organizație care îşi propune să realizeze servicii educaţionale de excelență pentru formarea unor personalităţi 

valoroase, creativ-pragmatice, moral-civice, europene, contribuind astfel la formarea viitoarelor elite românești cu vocaţie europeană. Își propune de asemenea să 



 
15 

dezvolte diverse parteneriate educaționale de tip și nivel european, a căror finalitate să fie realizarea unui parcurs educaţional de succes, să coopereze cu instituţii de 

prestigiu la nivel naţional şi internaţional, în speță european, pentru a îmbina în mod eficient tradiţiile locale cu valorile naţionale şi universale, să promoveze politici 

pozitive în relaţia cu comunitatea practicând o “democraţie coparticipativă”.  

Dorind să fie o viziune dinamică, științifică, pragmatică, viziunea școlii se raportează la următoarele domenii: 

• Curriculum: îmbunătățirea rezultatelor la învățătură ale elevilor asigurând calitatea procesului instructiv-educativ; stimularea performanțelor individuale ale elevilor, 

dezvoltarea personalității elevilor, formarea capacităților intelectuale, stimularea motivației învățării, asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală; educația în spiritul 

valorilor societății noastre. 

• Resurse umane: elevii trebuie să găsească în școală un al doilea cămin, care să le ofere nu numai cunoștințele necesare trecerii într-o etapă superioară de educație 

(învățământul superior) ci și un cadru propice dezvoltării lor ca viitori cetățeni, capabili să facă față cerințelor contemporane; stimularea cadrelor didactice nu numai în 

vederea perfecționării ci și prin implicarea lor în actul decizional, responsabilizarea lor. 

• Resurse material-financiare: îmbunătăţirea şi modernizarea bazei didactico-materiale care facilitează transpunerea în plan material a viziunii unităţii şcolare va fi 
structurată pe următoarele trei direcţii: 
a) investiţii de capital (continuarea modernizării spaţiilor de învăţământ existente, a bazei sportive şi a perimetrului şcol ii); 

b) dotarea cu mijloace de învăţământ şi material didactic specific activităţilor instructiv-educative care se desfăşoară în liceu și continuarea informatizării prin extinderea 

rețelei WIFI și conectarea la internet a tuturor sălilor de clase în care se defășoară procesul de învățământ. 

c) identificarea posibilităţilor de majorare a resurselor financiare necesare proiectelor de dezvoltare instituţională (fonduri alocate de M.Ed., fonduri de la bugetul local, 
accesarea fondurilor structurale, venituri extrabugetare). 

• Relații comunitare: creșterea prestigiului școlii prin colaborarea cu parteneri direct interesați, eficientizarea activităților de orientare școlară și profesională, 

participarea la activități extracurriculare în parteneriat cu parteneri interni și externi. 

 

ARGUMENT - Onoarea și responsabilitatea de a fi cetățeni prezenți în viața noastră și a celorlalți ne obligă să ne ridicăm la standardele de performanță ale 

sistemelor educaționale europene, pentru a face față provocărilor unei lumi globalizate și informatizate, în care valorile europene precum toleranța, egalitatea de 

șanse, incluziunea, libertatea, integritatea ne mențin împreună și ne ajută să fim puternici. 

 
3. ŢINTELE (OBIECTIVELE) ŞI OPŢIUNILE STRATEGICE 

Dezvoltarea instituţională urmărește aspecte precum reconsiderarea managementului la nivelul şcolii dar şi al clasei în perspectiva egalizării şanselor, formarea 

corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active, de grup, inserţia profesională a absolvenţilor, crearea unui climat de siguranţă fizică şi spirituală pentru elevii 
şcolii, dezvoltarea parteneriatelor etc. Strategia de dezvoltare instituţională aleasă se axează pe valorile pe care vrem să le promovăm şi pe ceea ce se aşteaptă de la 
şcoală, pe ceea ce dorim să devină şcoala sau ceea ce trebuie să devină şcoala, pornind de la ceea ce este.  
Pe baza datelor furnizate de analiza diagnostică se conturează următoarele direcţii de optimizare şi dezvoltare instituţională (ţinte/obiective strategice): 

T.1. Asigurarea unui management eficient, bazat pe motivare, implicare, participare. 
T.2. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui învăţământ modern, de calitate, bazat pe 
integrarea şi utilizarea TIC şi generalizarea desfăşurării activităţilor didactice curriculare în mediul şcolar şi/sau online, după caz. 
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T.3. Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a activităţii întregului colectiv al şcolii care să evidenţieze, să promoveze şi să stimuleze 
valoarea la toate nivelurile de activitate. 
T.4. Crearea unui parteneriat educativ eficient prin atragerea părinţilor, consultarea elevilor şi colaborarea cu factori educativi locali şi regionali precum şi prin 
fructificarea experienţei europene. 
T.5. Promovarea unei educaţii menite să dezvolte la elevi respectul pentru valorile culturale naţionale şi europene, ale democraţiei şi statului de drept, 
încurajarea spiritului întreprinzător şi al concurenţei loiale. 

T.6. Promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii în comunitate prin diversificarea acţiunilor care majorează vizibilitatea liceului și prin încurajarea și 

motivarea elevilor să participe la concursuri și competiții școlare. 

 

Se prezintă în continuare clar, coerent, elocvent opţiunile strategice (căile de acțiune), cu insistenţă pe corelaţia dintre ţinta strategică (obiectiv), opţiunea 

curriculară, opţiunea financiară şi a dotărilor materiale, opţiunea investiţii în resursa umană şi opţiunea relaţiilor comunitare: 
 

OPŢIUNI STRATEGICE (CĂI DE ACŢIUNE) 
 

Ţinta strategică 
(obiectiv 
strategic) 

Opţiunea curriculară 
 

Opţiunea financiară şi a dotărilor 
materiale 

Opţiunea investiţii în 
resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 
comunitare 

 
1. Asigurarea 
unui 
management 
eficient, bazat pe 
motivare, 
implicare, 
participare. 
 

- Proiectarea și coordonarea unor 

activităţi didactice de calitate, din 
perspectiva incluziunii sociale, a 

dreptului la educație și a egalității de 

şanse, a realizării educaţiei de bază 
pentru toţi şi pentru fiecare în parte în 
funcție de nevoile personale și 

educaționale, a învăţării pe tot 

parcursul vieţii. 
- Elaborarea ofertei educaţionale.  

- Proiectarea CDȘ conform specificului 

școlii și a nevoilor educaționale 

specifice grupurilor de elevi. 
- Orientarea activităţilor curriculare 
spre activitatea în echipă, flexibilitatea 
comportamentelor, adaptabilitate, 
încurajarea încrederii în sine. 

- Continuarea atragerii unor 
importante resurse financiare, 
materiale pentru reabilitare, 
modernizare, dotare. 
- Completarea achiziţionării 
mijloacelor moderne audio-vizuale, 
a materialelor didactice şi de 
informare. 
- Implicarea asociațiilor / fundațiilor 

pentru a sprijini dotarea tehnico – 
didactico - materială, participarea 

elevilor la concursuri școlare 

precum și alte activități 
educaționale. 

- Dezvoltarea competenţelor 
manageriale prin participarea 
echipei de management la stagii, 

reuniuni, conferințe, dezbateri 

etc. 
- Formarea în domeniul 
managementului calităţii, a 
managementului riscului, a 
managementului resurselor 

umane și a grupurilor de elevi, 

inclusiv a celor cu nevoi speciale 
sau în dificultate. 

- Formarea educatorilor și 
educabililor pentru lucrul în 
echipă, pentru implicare, 
participare și responsabilizare  

- Formarea / dezvoltarea 

- Relaţii de colaborare cu 
Primăria și Prefectura, cu ISJ 

și CCD, precum și cu alte 

instituţii care reprezintă 

comunitatea locală și mediul 

universitar etc. 
- Fructificarea tuturor 
oportunităţilor oferite de 
proiecte de colaborare locale, 
regionale 
şi europene. 
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OPŢIUNI STRATEGICE (CĂI DE ACŢIUNE) 
 

Ţinta strategică 
(obiectiv 
strategic) 

Opţiunea curriculară 
 

Opţiunea financiară şi a dotărilor 
materiale 

Opţiunea investiţii în 
resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 
comunitare 

- Eficientizarea activităţilor prin 
promovarea celor care dezvoltă spiritul 
de echipă, cooperarea, înţelegerea, 
susţinerea reciprocă, exprimarea 
opiniilor, negocierea. 
- Proiectarea activităților educaționale 

care contribuie la dezvoltarea și 

formarea abilităților de viață. 

- Stimularea activităţilor ce susțin 

apartenenţa la grupuri multiple. 

- Păstrarea / introducerea în CDȘ a 

disciplinelor ce dezvoltă strategii de 
comunicare, de negociere, de 
dezbatere etc. 
 

competenţelor digitale și de lucru 

pe platforme educaționale on-

line. 
 
 
 
 

2.Modernizarea 
şi dezvoltarea 
bazei materiale a 
şcolii în vederea 
asigurării 
mijloacelor 
necesare 
promovării unui 
învăţământ  
modern, de 
calitate, bazat pe 
integrarea şi 
utilizarea TIC şi 
generalizarea 

- Utilizarea de soft educaţional 
adecvat curricumului şcolar. 
- Dezvoltarea CDŞ plecând de la 
informaţiile oferite prin dezvoltarea 
relaţiilor cu şcoli din spaţiul european. 

- Motivarea și susținerea profesorilor 

pentru a participa și a obține rezultate 

bune la diferite examene în 

specialitate și didactică modernă 

aplicată (masterate, doctorate, studii  
postdoctorale), la grade didactice, în 
coordonarea elevilor capabili de 
performanţă. 
- Folosirea Internetului în activitatea 

- Dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii existente, estetizare 
prin contribuţia elevilor şi a cadrelor 
didactice astfel încât ambianţa să 
devină prietenoasă, prielnică 
educaţiei şi activităţilor recreative. 
- Se urmăresc eventualele prejudicii 
şi se stabileşte răspunderea 
materială pentru recuperarea 
pagubelor prin inventarierea anuală. 
- Continuarea achiziţionării unor 
mijloace moderne de învăţare, a 
unor materiale informative 
(calculatoare, tablete, table 

- Atragerea de fonduri 

extrabugetare pentru finanțarea 

participării elevilor la concursuri 
și simpozioane naționale. 

- Accesarea fondurilor naționale 

și europene pentru participarea 

echipei de management și a 

personalului didactic la stagii de 
formare, schimburi de 

experiență și bune practici, 

simpozioane, respectiv 

conferințe naționale și 

internaționale cu scopul inovării 

- Implementarea unor 

activități comune autorităților 

locale și județene, ONG-urilor 

și altor organisme comunitare 

(protecția mediului, 

promovarea egalității de 

șanse și a incluziunii sociale, 

stoparea traficului de orice 

natură, accesul la educație, 

cultură și învățământ etc.). 



 
18 

OPŢIUNI STRATEGICE (CĂI DE ACŢIUNE) 
 

Ţinta strategică 
(obiectiv 
strategic) 

Opţiunea curriculară 
 

Opţiunea financiară şi a dotărilor 
materiale 

Opţiunea investiţii în 
resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 
comunitare 

desfăşurării 
activităţilor 
didactice 
curriculare în 
mediul şcolar 
şi/sau online, 
după caz. 

didactică și  educațională. inteligente, camere, soft 
educaţional, dicţionare, atlase, hărţi, 
albume, reviste etc.). 

- Favorizarea accesului elevilor și 

personalului didactic la carte și 

auxiliare didactice în format digital. 
- Atragerea de fonduri extrabugetare 

prin închirierea terenului și a sălii de 

sport (în afara programului școlar). 

 

didactice și stimulării excelenței. 

- Sprijinirea formării personalului 
didactic pentru utilizarea 

mijloacelor moderne, precum și 

pentru predarea informatizată. 

3. Proiectarea 
unui sistem 
propriu de 
monitorizare şi 
evaluare a 
activităţii 
întregului colectiv 
al şcolii care să 
evidenţieze, să 
promoveze şi să 
stimuleze 
valoarea la toate 
nivelurile de 
activitate. 

- Alegerea și urmărirea unor indicatori 

sintetici si obiectivi pentru activitatea 
didactică si nedidactică. 
- Promovarea autoevaluării corecte 
pentru a oferi premisele unei reglări 
ameliorative atât la nivel individual cât 
şi la nivel managerial. 
- Crearea unei baze de teste de 
evaluare pentru elevi, în concordanţă 
cu standardele curriculare, care să 
ofere o radiografie obiectivă a 
progresului şcolar. 

- Utilizarea mijloacelor informatice 
moderne de evaluare pentru a 
asigura o mai mare rapiditate a 
diagnozei şi o stocare rapidă a 
rezultatelor. 

- Mobilizarea cadrelor didactice 

să-și desfășoare permanent 

activitatea în concordanță cu 

criteriile sistemului de evaluare 
externă. 
- Motivarea întregului personal 
pentru creşterea eficienţei 
muncii. 

- Aplicarea şi promovarea 
sistemului de evaluare în 
colaborare cu parteneri 
educaţionali locali. 

4. Crearea unui 
parteneriat 
eficient prin 
consultarea cu 
părinţii, elevii şi 

- Creşterea gradului de consultare al 

părinţilor și elevilor în alegerea 

disciplinelor opţionale şi acordarea 
conţinuturilor acestora la nevoile 
concrete ale partenerilor sociali. 

- Asigurarea de fonduri financiare 
pentru programe și activități de 
perfecționare a pregătirii ştiințifice, 
psihopedagogice și didactice; 
- Asigurarea resurselor financiare și 

- Perceperea şi utilizarea elevilor 
ca parteneri în derularea actului 
educativ. 
- Proiectarea şi derularea unor 
activităţi de consiliere socială şi 

- Derularea de parteneriate 
cu instituții de învățământ 
superior în vederea orientării 
carierei elevilor. 
- Dezvoltarea parteneriatelor 
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OPŢIUNI STRATEGICE (CĂI DE ACŢIUNE) 
 

Ţinta strategică 
(obiectiv 
strategic) 

Opţiunea curriculară 
 

Opţiunea financiară şi a dotărilor 
materiale 

Opţiunea investiţii în 
resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 
comunitare 

colaborarea cu 
factori educativi 
locali şi regionali 
precum şi prin 
folosirea 
experienţei 
europene. 

- Adaptarea programelor de învăţare 
la stilurile şi nevoile individuale ale 
elevilor. 
- Asigurarea transferului de 
experiențe, bune practici, metode și 
rezultate ale proiectelor europene 
derulate şi a sustenabilității 
acestora. 
- Crearea și dezvoltarea unei culturi 
organizaționale care promoveazǎ și 
susține încrederea , creativitea și 
inovarea, munca de calitate, spiritul 
de echipǎ și colaborarea 

materiale necesare desfăşurării 
activității comisiei de proiecte 
educative și programe. 

profesională cu părinţii. 
- Dezvoltarea personală a 
elevilor prin implicarea lor în 
implementarea proiectelor 
europene. 
- Valorificarea resurselor 
intangibile și a experienței 
profesorilor participanți la 
proiecte și programe europene 

cu structuri implicate în 
educație. 
- Implicarea părinţilor,  
autorităţilor locale, altor 
parteneri sociali interesaţi în 
formarea iniţială şi continuă, 
în conceperea şi derularea 
CDŞ. 
- Implementarea de proiecte 
și activități în parteneriat cu 
instituții din comunitatea 
locală, națională și 
europeană în scopul 
valorizării rezultatelor 
obținute în proiectele 
anterioare. 

5. Promovarea 
unei educaţii 
menite să 
dezvolte la elevi 
respectul pentru 
valorile culturale 
naţionale şi 
europene, ale 
democraţiei şi 
statului de drept, 
încurajarea 
spiritului 
întreprinzător şi 

- Organizarea și derularea activităților 

din programul educațional Fii prezent 

în viața ta!, prin intermediul orelor de 

dirigenție. 

- Încurajarea cursurilor opționale care 

să se raporteze la dezvoltarea 

abilităților de viață vizate prin 

programul educațional Fii 

prezent în viața ta! 

- Promovarea valorilor europene şi a 
competențelor specifice educației 
permanente/învățării pe tot parcursul 
vieții în activitățile formale, informale 

- Asigurarea resurselor financiare 
necesare elevilor pentru atingerea 
obiectivelor propuse 
- Utilizarea bazei materiale a şcolii 
în implicarea elevilor  
- Asigurarea fondurilor necesare 
participării elevilor la concursurile 
fără finanțare MEd înscrise în 
calendar. 

- Creşterea rolului managerului şi 
a echipei manageriale în 
formarea colectivelor de 
colaboratori, în promovarea 
"omului potrivit la locul potrivit", 
în alocarea resurselor umane 
existente şi identificarea 
posibilităţilor de optimizare a 
valorii capitalului uman disponibil 
- Formarea cadrelor didactice în 
vederea utilizării metodelor și 
tehnicilor de lucru adecvate 
scopurilor propuse 

- Promovarea în cadrul 
comunității a unor proiecte 
focalizate pe respectul pentru 
valorile culturale naţionale şi 
europene, ale democraţiei şi 
statului de drept, încurajarea 
spiritului întreprinzător şi al 
concurenţei loiale  
- Susținerea elevilor cu 
dezavantaj social și conduite 
de risc 
- Consolidarea relației şcoală 
-familie-comunitate 
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OPŢIUNI STRATEGICE (CĂI DE ACŢIUNE) 
 

Ţinta strategică 
(obiectiv 
strategic) 

Opţiunea curriculară 
 

Opţiunea financiară şi a dotărilor 
materiale 

Opţiunea investiţii în 
resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 
comunitare 

al concurenţei 
loiale. 

și nonformale. 
- Integrarea în documentele şcolii a 
activităților derulate în cadrul 
proiectelor europene 
- Utilizarea în procesul de predare- 
învățare şi în activitățile 
extracurriculare a produselor rezultate 
din activitățile proiectelor educative. 
 

- Promovarea și susținerea 
participării depline a fiecărui elev 
la activitățile derulate în cadrul 
liceului 

- Încheierea unor protocoale 
de colaborare cu parteneri din 
comunitatea locală: biblioteci, 
muzee, instituții publice, 
instituții etc.  

6. Promovarea 
imaginii şi 
creşterea 
prestigiului şcolii 
în comunitate 
prin diversificarea 
acţiunilor care 
majorează 
vizibilitatea 

liceului și prin 

încurajarea și 
motivarea elevilor 
să participe la 

concursuri și 

competiții 
școlare. 

 

- Îmbunătățirea programului de 
marketing educațional. 
- Multiplicarea experienței pozitive și 
a exemplelor de bune practici în 
managementul instituțional. 
- Promovarea ofertei educaţionale 
(specializări, niveluri aferente filierei 
teoretice) prin postarea pe site-ul 
liceului, mass-media, pliante etc. 

- Propunerea în cadrul CDȘ a 

activităților care să contribuie la 

creșterea vizibilității liceului: teatru, 

dezbateri și oratorie, cultură, 

patrimoniu și identitate (națională și 
locală etc.) 

- Atragerea finanțărilor pentru 

activități extracurriculare menite să 

crească vizibilitatea liceului: 

activități didactice și educaționale la 

care să participe elevi din gimnazii, 
liceeni, părinți, precum și 

reprezentanți ai comunității locale și 

ai mediului de afaceri. 

- Atragerea finanțărilor pentru 

actualizarea în fiecare an școlar a  

mapei liceului și a pliantelor, precum 

și a distribuirii lor la nivelul școlilor și 

în comunitate (pentru a ajunge la 

părinți). 
- Accesarea fondurilor 

extrabugetare pentru finanțarea 

unor activități educaționale: 

simpozioane, conferințe, 

festivaluri, lansări de carte, 

-Promovarea activității echipei 

manageriale prin mijloacele 

proprii și prin intermediul mass-

media. 
- Promovarea activităţilor elevilor 
şi profesorilor prin mijloacele 

proprii și prin intermediul celor 

mass-media 
- Urmărirea traseului individual al 
absolvenţilor liceului. 
- Folosirea reţelelor de 
socializare pentru crearea unor 
grupuri de absolvenţi ai liceului 
(eventual pe anumite intervale 
de timp sau pe promoţii). 
- Actualizarea site-ului liceului. 

- Susținerea profesorilor care 

predau limbi de circulație 

internațională pentru traducerea 

celor mai importante aspecte 

- Intensificarea cooperării cu 
mass-media cu scopul 
promovării evenimentelor din 
școală. 

- Continuarea și intensificarea 

relațiilor cu Primăria și 

Prefectura, cu scopul 

organizării unor activități 
comune și al susținerii 

demersurilor educaționale. 

- Continuarea și intensificarea 

cooperării  cu instituții locale 

și județene (ISU, Poliția, 

Jandarmeria etc.), care pot 
contribui la creșterea 

vizibilității și atractivității școlii 

prin organizarea în comun a 

unor evenimente și prin 

desfășurarea unor activități 
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OPŢIUNI STRATEGICE (CĂI DE ACŢIUNE) 
 

Ţinta strategică 
(obiectiv 
strategic) 

Opţiunea curriculară 
 

Opţiunea financiară şi a dotărilor 
materiale 

Opţiunea investiţii în 
resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 
comunitare 

concursuri, sesiuni de comunicări 

științifice pentru 

profesori și elevi. 

- Atragerea unor finanțări 

extrabugetare de la comunitatea 

locală și județeană, prin intermediul 

mediului economic și de afaceri 

pentru organizarea anuală a  Zilelor 
liceului. 

specifice site-ului liceului. 

- Implicarea profesorilor și a 

elevilor talentați la muzică și în 

domeniul artelor vizuale în 
realizarea unui video de tip 

documentar și a unui imn al 

liceului. 

de către aceste 

instituții. 
- Încheierea protocoalelor de 

colaborare cu instituții care 

au abilitare și expertiză în 

domeniile  vizate de 

programul educațional Fii 

prezent în viața ta! (Educația 

pentru alegerea carierei, 

Educația pentru un stil de 

viață sănătos, Educația 

pentru viața de familie, 

Educație rutieră, Educația 

estetică: stil vestimentar, 

atenția acordată propriei 

persoane, machiaj, îngrijirea 

feței etc.; Educația culturală: 

lectură, teatru, film etc.; 

Educația pentru protecția și 
conservarea  mediului; 

Educația pentru învățarea și 

exersarea bunelor maniere; 

Educația pentru cetățenie 

democratică) 
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4. PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR ÎN CURS 
 

În fundamentarea Planului de acțiuni (operaţional) pentru implementarea, în anul școlar 2022-2023, a obiectivelor strategice identificate pornim de la cele 4 

segmente de referinţă: Curriculum, Resurse umane, Resurse materiale și financiare, Relațiile cu comunitatea și activitatea educativă şi vom operaţionaliza obiectivele 

specifice ce decurg din cele generale după domeniile funcţionale de interes pentru planificarea procesului managerial. 
 

Domenii 
funcţionale / 

Obiective 
specifice 

Acţiuni / măsuri Responsabilităţi 
Resurse 
materiale 

Resurse 
umane 

Resurse 
temporale 

Indicatori de 
performanţă/ 

evaluare 
periodică 

S
em

. I
 

S
em

. I
I 

 
Proiectare 

 
 

O.1 Analiza şi 
diagnoza 
activităţii 
manageriale şi 
educaţionale. 
 
O.2 Realizarea 
documentelor de 
planificare a 
activităţii 
manageriale la 
toate nivelurile. 
 
O.3 Orientarea 
managementului 
spre asigurarea 
corelaţiei 
sistemice între 
proiectare, 
organizare, 

1. Întocmirea raportului de analiză privind 
starea şi calitatea învățământului în LER Vaslui 
la sfârşitul anului şcolar / semestrului  

Comisia pentru 
curriculum 
Echipa managerială 

Planuri-cadru Cadrele 
didactice 

Perma 
nent 

Standarde 
curriculare 

x x 

2. Actualizarea componenţei Consiliului de 
Administraţie, repartizarea de sarcini membrilor 
și elaborarea tematicii activității Consiliului de 
Administrație și Consiliului Profesoral  
 

Echipa managerială Proceduri Cadrele 
didactice 
Directorii 

Sept.  Dezvoltare 
instituţională 
 

x - 

3. Realizarea analizei şi diagnozei activităţii 
manageriale, a comisiilor de lucru şi a 
catedrelor  

Comisia pentru 
curriculum 
Echipa managerială 

Rapoartele de 
analiză 
semestriale 
Materiale 
informative  

Membrii 
Comisiei 
pentru 
curriculum 
Directorii  

An şcolar Dezvoltare 
instituţională 
 

x x 

4. Elaborarea planurilor manageriale / 
operaţionale anuale şi semestriale   

Comisia pentru 
curriculum 
Echipa managerială 

Rapoartele de 
analiză 
anterioare  
Procese verbale 

Membrii 
Comisiei 
pentru 
curriculum 
Directorii  

An şcolar Corelarea cu 
strategia MEd 
şi Programul 
Guvernului 

x x 

5. Cunoaşterea şi aprofundarea Curricumului 
Naţional cu modificările apărute şi a 
Curricumului la Decizia Şcolii (C.D.Ş.) 
 

Comisia pentru 
curriculum 
Echipa managerială 

Planuri-cadru Cadrele 
didactice 

An şcolar Standarde 
curriculare 

x x 

6. Proiectarea activităţii de asistenţe şcolare 
pentru semestru şi an şcolar. 

Echipa managerială Metodologiile în 
vigoare 

Directorii  
 

An şcolar Ritmicitatea 
asistenţelor 

x x 
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umane 

Resurse 
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evaluare 
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S
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S
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decizie, control şi 
autoreglare.  
 
O.4 Extinderea şi 
diversificarea 
activităţilor de 
informare şi 
consiliere a 
elevilor privind 
cariera  
 
O.5 Pregătirea 
absolvenţilor 
pentru integrarea 
în viaţa activă  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Întocmirea planificărilor calendaristice şi 
stabilirea strategiilor didactice prin aplicarea 
unitară a planurilor de învăţământ şi a 
programelor şcolare revizuite, prin valorificarea 
ghidurilor ”Repere metodologice pentru 
aplicarea curricumului la clasa a IX-a în anul 

școlar 2021-2022” 

Comisia pentru 
curriculum 
Echipa managerială 

Manuale 
Reviste 
Sinteze tematice 
Programe şcolare 

Cadrele 
didactice 

01.10. 
2022 

Competenţe 
specifice 
disciplinelor 

x x 

8. Respectarea planurilor de învăţământ, 
asigurarea echilibrului dintre curriculum-ul 
nucleu şi curriculum-ul local, descentralizarea 
şi flexibilizarea deciziilor curriculare. 

Comisia pentru 
curriculum 
Echipa managerială 

Planuri-cadru Cadrele 
didactice 

Permane
nt 

Standarde 
curriculare 

x x 

9. Stabilirea Curriculum-ului la Decizia Şcolii pe 
baza analizei opţiunilor elevilor şi părinţilor cu 
accent pe abordarea interdisciplinară a unor 
capitole şi aprofundarea disciplinelor care 
constituie probe ale examenului de 
bacalaureat. 

Comisia pentru 
curriculum 
Echipa managerială 

Planuri-cadru 
Proceduri 
operaţionale 
existente 

Responsa
bilii de 
catedre 

Dec. 
2022 

Competenţe 
specifice 
C.D.Ş. 

x - 

10. Proiectarea programelor şi unităţilor de 
învăţare C.D.Ş., elaborarea cursurilor suport 
C.D.Ş. pentru anul şcolar 2023-2024 având în 
vedere aspecte legate de interdisciplinaritate, 

aplicabilitate, dezvoltarea competențelor-cheie 

stabilite de Parlamentul European și Consiliul 

Uniunii Europene în scopul facilitării tranziției 

elevilor spre piața muncii, promovarea 

conceptului de educație permanentă, 

valorificarea produselor finale ale proiectelor 
europene implementate de liceul nostru. 

Comisia pentru 
curriculum 
Echipa managerială 

Materiale 
bibliografice de 
specialitate 

Cadrele 
didactice 

Mai 2024 Standarde 
curriculare 

- x 

11. Selectarea manualelor alternative (avizate 
MEd) care permit abordări didactice diferite în 

Responsabilii de 
catedră 

Oferta/catalogul 
manualelor 

Bibliotecara 
Cadrele 

Febr. 2023 Nr. de manuale 
pe clase şi 

- x 
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S
em
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funcţie de elevi şi de mediul de lucru pentru 
anul şcolar 2023-2024. 

alternative 
avizate 

didactice elev, 
respectiv 
discipline 

12. Urmărirea nivelului de atingere a 
standardelor de calitate educaţionale de către  
elevi la fiecare disciplină de învăţământ şi a 
formelor de evaluare utilizate. 

Comisia pentru 
Evaluare şi 
Asigurare 
a Calităţii 

Planuri-cadru Responsa
bilii de 
catedră 

An şcolar Standarde 
curriculare 

x x 

13. Promovarea educaţiei economice şi 
antreprenoriale prin valorificarea la maxim a 
orientărilor conţinute în programele şcolare de 
ştiinţe sociale, organizarea de activităţi 
extracurriculare şi încheierea de parteneriate. 

Echipa managerială 
Catedra de ştiinţe 
socio-umane 

Materiale 
bibliografice de 
specialitate 

Membrii 
catedrei 
de ştiinţe 
sociale 

An şcolar Nivelul de 
atingere a 
standardelor 
curriculare 

x x 

14. Elaborarea unui program unitar al 
activităţilor educative şi extracurriculare care 
va fi analizat în cadrul Consiliului Profesoral, 
Consiliului Reprezentativ al Elevilor şi 
Părinţilor. Integrarea activităților planificate în 
cadrul proiectelor europene. 

Responsabil cu 
activitatea educativă 
Responsabil comisia 
diriginţilor 

Rapoarte de  
activitate 

Comisia 
pentru 
proiecte şi 
programe 
educative  

Oct. 2022 Implicarea 
elevilor 

  

15. Structurarea, elaborarea şi derularea 
programului „ȘCOALA ALTFEL” la nivel de 
clasă şi de şcoală ţinând cont de interesele şi 
propunerile elevilor, părinților, comunității, de 
valorificarea rezultatelor şi produselor finale ale 
proiectelor europene, de dezvoltarea 
competenţelor cheie europene, de promovarea 
conceptului de învățare permanentă. 

Responsabil cu 
activitatea educativă 
Comisia pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare 

Propuneri ale 
elevilor, 
pãrinţilor, 
cadrelor 
didactice 

Diriginţii 
Cadrele 
didactice 

An şcolar Programul 
activitãţilor 

x x 

16. Elaborarea proiectelor de dezvoltare a 
resurselor umane la toate nivelurile. 

Echipa managerială 
 

Metodologii 
Proceduri  

Personalul 
şcolii 

An şcolar Dezvoltare 
instituţională 

x x 

17. Întocmirea planului de şcolarizare pentru 
anul şcolar următor 

Echipa managerială 
 

Metodologii 
Proceduri  

Cadrele 
didactice 

Conform 
calendar 

Corelarea cu 
obiectivele PDI 

x - 
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18. Elaborarea programelor de pregătire pentru 
bacalaureat, concursuri şi olimpiade şcolare 

Comisia de 
coordonare a 
pregătirii elevilor 

Rapoarte 
responsabili 
catedre 
Rezultate 
anterioare 

Membrii 
comisiei 
de lucru,  
cadre 
didactice 

An şcolar Creşterea 
procentului de 
promovare, a 
nr. de premii şi 
medalii. 

x x 

19. Derularea proiectelor de consiliere şi 
orientare profesională, având ca grup ţintă 
elevii liceului, în special din an terminal. 

Consilier educativ, 
psiholog şcolar 

Ofertele 
partenerilor 
educaţionali 

Consilier 
educativ, 
diriginţi 

An şcolar Eficientizarea 
orientării 
şcolare şi 
profesionale 

x x 

20. Elaborarea de proiecte privind diminuarea 
absenteismului şi a abandonului şcolar. 

Echipa managerială 
Consilier educativ 
 

Proiecte şi 
programe 
propuse  

Consilier 
educativ, 
diriginţi 

An şcolar Reducerea 
ratei 
fenomenelor 

x x 

21. Întocmirea documentaţiilor privind 
investiţiile şi reparaţiile necesare. 

Echipa managerială 
Administrator 

Bugetele 
aprobate 

Contabil şef 
Admin. 

An şcolar Dezvoltare 
instituţională 

x x 

22. Elaborarea de proiecte de parteneriat la 
nivel local şi naţional. 

Consilier educativ 
Cadre didactice 

Proiecte şi 
programe 
propuse 

Cadre 
didactice 

An şcolar Conformitatea 
cu Calendarul 
activităților 
educative 
pentru anul 
şcolar curent  

x x 

23. Pregătirea proiectelor noi de colaborare la 
nivel internaţional, depunerea de noi proiecte şi 
parteneriate europene la termenele din 
calendare 

Coordonator 
programe şi 
proiecte educative 

Site-ul Agenției 
Naționale 
https:// www.er 
asmusplus.ro 

Comisia pt.  
proiecte şi 
programe 
europene 

An şcolar Numărul de 
proiecte noi 

x x 

24. Elaborarea strategiei de diseminare şi 
exploatare a rezultatelor şi produselor realizate 
în cadrul proiectelor  

Coordonator 
programe şi 
proiecte educative 

Proiecte şi 
programe 
derulate 

Comisia pt.  
proiecte şi 
programe 
europene 

Sept. 
2022 

Rezultatele 
tangibile și 
intangibile ale 
proiectelor 

x - 

25. Întocmirea graficului de serviciu pe şcoală 
pentru profesori şi a orarului.  

Echipa managerială 
 

Norme, 
proceduri 

Comisia 
pentru orar 

An şcolar Respectarea 
procedurilor  

x x 
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26. Reavizarea şi eventuala 
modificare/completare a Regulamentului intern 
în baza prevederilor M.Ed. în vigoare   

Membrii Consiliului 
de Administraţie 

Norme, 
proceduri, 
regulamente 

Directorii, 
Cadrele 
didactice 

Dec. 
2022 

Respectarea 
procedurilor şi 
regulamentelor 

x - 

27. Constituirea comisiilor permanente, 
temporare și ocazionale şi completarea 
acestora cu noi membri  

Membrii Consiliului 
de Administraţie 

Norme, 
proceduri, 
regulamente 

Directorii, 
Cadrele 
didactice 

Sept. 
2022 

Respectarea 
procedurilor şi 
regulamentelor 

x - 

28. Actualizarea procedurilor aplicate în 
instituție în conformitate cu modificările şi 
actualizările prevederilor legislative  

Membrii Consiliului 
de Administraţie 

Norme, 
proceduri, 
regulamente 

Directorii, 
Cadrele 
didactice 

Sept. 
2022 

Respectarea 
procedurilor şi 
regulamentelor 

x - 

29. Prelucrarea cu tot personalul şcolii a 
criteriilor specifice de evaluare şi a 
metodologiei de acordare a calificativului anual 

Membrii Consiliului 
de Administraţie 

Norme, 
proceduri, 
regulamente 

Directorii, 
Cadrele 
didactice 

Sept. 
2022 

Respectarea 
procedurilor şi 
regulamentelor 

x - 

Organizare 
 
O.1 Asigurarea 
cadrului necesar 
planificării şi 
desfăşurării 
procesului 
instructiv-
educativ  
 
O.2 Eficientizarea 
demersului 
managerial. 
 
O.3 Organizare 
în vederea 
atingerii 
standardelor şi a 

1. Organizarea acţiunilor legate de începerea 
şi încheierea anului şcolar în condiţii de 
siguranţă şi cu respectarea măsurilor igienico-
sanitare impuse de contextul epidemiologic  

Echipa managerială 
 

Norme, 
proceduri, 
regulamente 

Directorii 
Comisia 
SSM 

Sept. 
2022 

Respectarea 
normelor 
sanitare în 
vigoare 

x x 

2. Realizarea de fiecare profesor a Planificării 
calendaristice anuale/semestriale la disciplina 
predată şi ca diriginte  

Comisia pentru 
curriculum 
Echipa managerială 

Manuale 
Sinteze tematice 
Programe şcolare 

Cadrele 
didactice 

An şcolar Competenţe 
specifice 
disciplinelor 

x x 

3. Eficientizarea informatizării actului didactic, 
perfecţionarea predării on-line.  

Echipa managerială 
Catedra informatică 

Reţea internet 
Laptopuri, 
camere video, 
platforme educ. 

Cadre 
didactice 
Inginer de 
sistem 

An şcolar Standarde de 
performanţă  
Funcţionalitatea 
tehnicii 
existente 

x x 

4. Dezbaterea în consiliile profesorale a 
problemelor ridicate de implementarea reformei 
în învăţământ cu referiri precise la: programe, 
manuale, curriculum local, evaluare, 
managementul clasei, siguranţa elevilor, 
violenţa şcolară, regulamente, proiecte 

Comisia pentru 
curriculum 
Echipa managerială 

Materiale 
bibliografice de 
specialitate 

Cadrele 
didactice 

An şcolar Cunoaşterea şi 
aplicarea 
legislaţiei 
specifice 

x x 
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S
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finalităţilor. 
 
O.4 Utilizarea 
unor noi tehnici şi 
metode de 
predare-învăţare- 
evaluare. 
 
O.5 Promovarea 
unui 
management 
participativ şi de 
socializare în 
ceea ce priveşte 
resursele umane  
 
O.6  Organizarea 
execuţiei 
bugetare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

educaţionale  

5. Planificarea activităţilor extraşcolare pe 
care diriginţii urmăresc să le realizeze pentru 
fiecare semestru şi un program al activităţilor 
pe care le vor realiza împreunã cu profesorul 
psiholog şi prin colaborare cu familiile elevilor 
problemă, cu alte organisme specializate 
 

Consilier educativ, 
Responsabil comisia 
diriginţilor 
 
 

Rapoarte de 
activitate, 
materiale de 
specialitate 

Diriginţii, 
psiholog 
şcolar 
 

An şcolar Implicarea 
elevilor şi 
părinţilor 

x x 

6. Realizarea educaţiei în spiritul comunicării 
interculturale prin dobândirea de competenţe 
de comunicare în limbi de circulaţie  

Responsabil catedra 
de limbi moderne 

Materiale 
bibliografice de 
specialitate 

Profesorii 
de limbi 
străine 

An şcolar Competenţe de 
comunicare în 
limbi străine 

x x 

7. Organizarea de activităţi educative şcolare 
şi extraşcolare pentru promovarea valorilor 
europene (interculturalitatea, voluntariat, 
toleranţă, combaterea stereotipurilor şi 
prejudecăţilor, nediscriminarea, egalitatea de 
şanse şi de gen, diversitatea culturală şi 
lingvistică etc.) prin Ziua Europeană a Limbilor 
Străine, Ziua Mondială a Solidarității, Ziua 
Mondială a Drepturilor Omului, Ziua Mondială a 
Muzeelor, Ziua Mondială de acțiune împotriva 
violenței de gen, Ziua Mondială a Democrației, 
Ziua Mondială a Poeziei, Ziua Europei, Ziua 
Francofoniei, Ziua Mondială a Toleranţei, 
Săptămâna Educaţiei Globale, Europa-casa 
noastră etc. – în conformitate cu Calendarul 
Activităților Educative pentru anul școlar 2021- 
2022, anexă la acest Plan Managerial 

Consilier educativ 
Comisia pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare 

Materiale 
bibliografice de 
specialitate 

Cadrele 
didactice, 
diriginţii  

An şcolar Respectarea 
programului 
activitãţilor 

x x 

8. Organizarea de acţiuni educative cu Poliţia 
de proximitate, Jandarmeria, ONG-uri şi cu alţi 

Consilier educativ 
Responsabil comisia 

Rapoarte de 
activitate, doc. 

Cadrele 
didactice, 

An şcolar Nr. de activități 
organizate 

x x 
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parteneri educaţionali  diriginţilor specifice diriginţii  Nr. de elevi 

9. Implicarea elevilor în desfăşurarea unor 
programe de educaţie antreprenorială în 
sistem parteneriat şi competiţie. 

Consilier educativ 
Comisia pentru 
proiecte şi programe 
educative  

Documente 
specifice 

Membrii 
catedrei 
de ştiinţe 
sociale 

An şcolar Competenţe 
specifice 

x x 

10. Realizarea strategiei naţionale de 
dezvoltare a Educaţiei fizice şi sportului şi a 
programului naţional „Mişcarea pentru 
sănătate”, prin atragerea elevilor şi cadrelor 
didactice spre activităţi sportive în timpul liber, 
sala de sport şi terenul fiind puse gratuit la 
dispoziţia profesorilor şi elevilor şcolii 

Echipa managerială 
Consilier educativ 

Rapoarte de 
activitate, 
materiale 
specifice, 
calendarul 
activităţilor din 
program 

Membrii 
catedrei 
de 
educaţie 
fizică 

An şcolar Stimularea 
competiţiei 
Competenţe 
specifice 

x x 

11. Organizarea şi pregătirea echipei 
RoboLER pentru participarea la concursuri şi 
simpozioane de robotică 

Echipa managerială Kit roboţi 
Calculator 
Laboratoare 

Catedrele 
de fizică şi 
informatică 

An şcolar Stimularea 
competiţiei, 
rezultate 

x x 

12. Organizarea şi implementarea activităţilor 
de asigurare a sustenabilității proiectelor 
europene aflate în derulare, inclusiv în 
parteneriat cu Asociaţia „Emil Racoviţă 2000” 

Responsabilii 
proiectelor 

Materiale şi 
documente 
specifice 

Membrii 
echipelor 
de proiect 

An şcolar Produse finale 
realizate în 
cadrul 
proiectelor 

x x 

13. Asigurarea de facilităţi de ordin financiar 
pentru elevii din şcoală - manuale, alocaţii, 
burse, facilitarea achiziţionării de calculatoare 
de către elevii cu posibilităţi materiale reduse, 
programul naţional de protecţie socială „Bani 
de liceu” , contracte de comodat pentru tablete 
etc. conform legislaţiei în vigoare 

Echipa managerială Legislaţia 
aplicabilă 

Secretariat
Contabil 
Comisia 
pentru 
burse 
Bibliotecar  

An şcolar Acordarea 
drepturilor 
legale tuturor 
beneficiarilor 

x x 

14. Modernizarea şi eficientizarea bazei 
materiale a liceului pe criterii obiective 

Echipa managerială Documente 
manageriale 

Directori, 
contabil, 
admin. 

An şcolar Dezvoltarea 
bazei materiale 

x x 

15. Asigurarea eficienţei bibliotecii în Echipa managerială Referate de Bibliotecar An şcolar Dezvoltare x x 
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pregătirea elevilor şi cadrelor didactice prin: 
îmbogăţirea fondului de carte, asigurarea 
condiţiilor optime de utilizare a fondului de 
carte, realizarea evidenţei stricte a cititorilor, a 
ritmului de solicitare a cărţilor  

necesitate, 
programarea şi 
planificarea 
activităţii 

cadre 
didactice 
elevi 

instituţională  
Creşterea 
calităţii 
educaţiei 

16. Asigurarea asistenţei medicale pentru 
educabili în condiţii de siguranţă igienico-
sanitară maximă şi confort 

Echipa managerială 
Asistenta medicală 

Documente 
manageriale 
Legislaţia 
aplicabilă 

Directori 
membrii 
comisiilor 
de lucru 

An şcolar Prevenirea 
riscurilor şi 
asigurarea 
condiţiilor SSM 

x x 

17. Efectuarea instructajului periodic cu 
personalul nedidactic privind conservarea 
patrimoniului, stabilirea necesarului de 
materiale pentru curăţenie şi întreţinere. 

Administrator de 
patrimoniu 

Referate de 
necesitate, 
programarea 
activităţii 

Personalul 
adminis 
trativ 

An şcolar Siguranţa şi 
sănătatea 
personalului şi 
elevilor 

x x 

18. Asigurarea necesarului de documentelor 
şcolare: cataloage, imprimate, acte de studii, 
registre matricole etc.  

Echipa managerială Referate de 
necesitate, 
program activităţi 

Directori 
Secretariat  
Administr.  

An şcolar Funcţionarea 
eficientă a 
instituţiei 

x x 

19. Consilierea părinţilor privind documentele 
necesare acordării burselor şcolare, Bani de 
liceu, Euro 200, etc. 

Echipa managerială Documente  
Legislaţia 
aplicabilă 

Secretariat 
Comisia 
pentru burse   

An şcolar Eficientizarea 
colaborării cu 
părinţii 

x x 

Conducere 
operaţională 
 
O.1 
Operaţionalizarea 
activităţii. 
 
O.2 Eficientizarea 
demersului 
managerial. 
 

1. Realizarea unei oferte educaţionale 
personalizate în concordanţă cu strategia de 
dezvoltare a învăţământului la nivel judeţean şi 
cu nevoile locale şi generale de forţă de muncă  

Echipa managerială Documente  
Legislaţia 
aplicabilă 

Membrii 
CA 

An şcolar Dezvoltare 
instituţională  

- x 

2. Asigurarea logisticii şi a condiţiilor materiale 
pentru desfăşurarea unui învăţământ liceal de 
foarte bună calitate: elaborarea formularelor tip 
de raportare (electronic şi tipărite) şi a altor 
formulare (situaţia absenţelor, situaţia elevilor, 
analiza activităţii instructiv-educative, analiza 
rezultatelor evaluării iniţiale, opţiunile pentru 

Echipa managerială Documente  
Legislaţia 
aplicabilă 

Directori 
Secretariat  
Informatici
an  

An şcolar Funcţionarea 
eficientă a 
instituţiei 

x x 
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O.3 Organizarea 
în vederea 
atingerii 
standardelor şi a 
finalităţilor. 
 
O.4 Asigurarea 
securităţii elevilor 
şi educarea lor în 
spiritul prevenirii 
şi combaterii 
violenţei în 
şcoală şi în afara 
şcolii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teze, fişe de interese ale educabililor etc.) 

3. Asigurarea funcţionării sistemului de 
gestionare informatizată a comunicărilor prin: 
acces la site-ul şcolii cu posibilitatea trimiterii 
de feed-back-uri, acces la domeniul şcolii 
pentru realizarea de activități didactice şi 
activități extraşcolare on-line, difuzarea unor 
note informative cu privire la legislaţia în 
vigoare, asigurarea condiţiilor materiale 
(tehnică) pentru utilizarea platformelor 
didactice on-line etc.  

Echipa managerială Reţea internet 
Laptopuri, 
camere video, 
platforme educ. 

Directori 
Secretariat  
Informatici
an  
Catedra 
de 
informatică 

An şcolar Dezvoltare 
instituţională  

x x 

4. Valorificarea rezultatelor rapoartelor de 
monitorizare internă ale CEAC în vederea 
optimizării activităţii şi creşterii calităţii educaţiei  

Echipa managerială Rapoarte de 
monitorizare, 
materiale 
specifice 

Directori  
Membrii 
CEAC 

An şcolar Dezvoltare 
instituţională  

x x 

5. Elaborarea unui plan de măsuri în scopul 
eficientizării activităţii didactice în urma analizei 
notelor obţinute de elevi, rezultatelor testelor 
aplicate, rezultatelor la concursuri şi olimpiade 
şcolare, rezultatelor examenelor naţionale.  

Echipa managerială Rapoarte de 
monitorizare, 
materiale 
specifice 

Directori  
Responsa
bilii de 
catedră 

An şcolar Dezvoltare 
instituţională  

x x 

6. Întocmirea proiectului de buget, de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2022 și a proiectului de 
achiziții și dotări în conformitate cu necesarul 
identificat. 

Echipa managerială 
Contabil şef  

Documente 
financiare, 
Proiect de buget 

Directori 
Contabil 
Membrii 
CA 

Dec. 
2022 

Evidenţe 
contabile, 
încadrare în 
bugete 

x - 

7. Asigurarea transparenţei în privinţa utilizării 
fondurilor. 

Echipa managerială Evidenţe 
contabile 
 

Administra
tor 
financiar 

Semestri
al 

 

Rapoarte de 
activitate în CA 

x x 

8. Asigurarea securităţii elevilor şi personalului 
în incinta instituţiei şi pe parcursul deplasării 
de la domiciliu la şcoală. 

Echipa managerială Proceduri 
operaţionale, RI, 
contracte 

Cadre 
didactice şi 
nedidactice 

An şcolar Program de 
serviciu pe 
şcoală 

x x 
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9. Optimizarea şi extinderea reţelei informatice 
a instituţiei şi a sistemului de supraveghere în 
curtea şi toate spaţiile şcolii. 

Echipa managerială 
Administrator  

Referate de 
necesitate, 
camere video 

Inginerul 
de 
sistem 

An şcolar Planul reţelelor x x 

10. Elaborarea programului de activităţi (anual 
şi semestrial) ale comisiilor şi compartimentelor 
funcţionale ce îşi desfăşoară activitatea în 
şcoală. 

Responsabilii 
comisiilor şi 
compartimentelor 
funcţionale 

Proceduri, 
regulamente, 
alte documente 

Membrii 
comisiilor / 
compartim
. 
funcţionale 

An şcolar Planuri de 
activitate 

x x 

11. Reactualizarea fişei postului pentru cadrele 
didactice, personalul didactic auxiliar şi 
personalul nedidactic. 

Echipa managerială 
 

Documente  
Legislaţia 
aplicabilă 

Responsa
bili catedre 
/compart. 
funcţionale 

Oct. 2022 Evaluarea 
internă 
a unităţii 
şcolare 

x - 

12. Asistarea şi îndrumarea profesorilor 
debutanţi pentru folosirea eficientă a 
mijloacelor de învăţământ, utilizarea metodelor 
interactive de predare şi învăţare, 
diversificarea formelor de evaluare, 
valorificarea potenţialului educativ al lecţiilor. 

Echipa managerială 
 

Documente, 
cărţi de 
specialitate 

Responsa
bili catedre 

An şcolar Număr de 
asitenţe 
efectuate 

x x 

13. Asigurarea necesarului de personal 
(eventual) pentru posturile eliberate în timpul 
anului şcolar, vacantarea posturilor şi 
restrângerile de activitate, conform 
metodologiei în vigoare 

Echipa managerială 
 

Legislaţia în 
vigoare 

Directori 
Responsa
bili catedre 

An şcolar Încadrarea în 
numărul de 
norme aprobate 
de ISJ 

x x 

14. Coordonarea activităţii compartimentelor 
secretariat, contabilitate, administrativ, de 
îngrijire şi de întreţinere.  

Echipa managerială 
 

Doc. 
manageriale   
Legislaţiae 

Directori  
compartim 
funcţionale 

An şcolar Dezvoltare 
instituţională  

x x 

15. Respectarea normelor privind securitatea 
muncii, protecţia mediului, şi P.S.I. Consultarea 
medicului specialist în medicina muncii pentru 
identificarea şi prevenirea bolilor profesionale 

Echipa managerială 
Medic de medicina 
muncii cu contract 

Documente 
manageriale   
Legislaţia 
aplicabilă 

Directori 
Comisia 
SSM şi 
PSI 

An şcolar Prevenirea 
riscurilor şi 
asigurarea 
condiţiilor SSM 

x x 
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16. Asigurarea securităţii alimentare şi a 
sănătăţii elevilor prin implementarea şi 
respectarea hotărârilor de guvern referitoare la 
produsele alimentare distribuite în şcoală 

Echipa managerială 
Asistenta medicală  

Documente 
manageriale   
Legislaţia 
aplicabilă 

Membrii 
CA 
Comisia 
SSM  

An şcolar Prevenirea 
riscurilor şi 
asigurarea 
condiţiilor SSM 

x x 

Monitorizare. 
Evaluare. 
Control. 
 
O.1 Eficientizarea 
activităţii. 
 
O.2 Identificarea 
punctelor slabe şi 
a punctelor tari în 
activitate. 
 
O.3 
Fundamentarea 
întregii activităţi 
de îndrumare şi 
control pe trei 
categorii de 
probleme: 
activităţi 
generale, de 
specialitate, 
speciale  
 
 
 

1. Derularea programului de monitorizare, 
prevenire şi reducere a absenteismului şi 
abandonului şcolar. 

Responsabili comisii 
metodice ale 
diriginţilor 

Cataloage  Diriginţi  An şcolar Număr 
absenţe, număr 
abandonuri 

x x 

2. Stabilirea aspectelor ce vor fi urmărite de 
echipa managerială şi şefii de catedră în cadrul 
asistenţelor vizând calitatea actului didactic. 

Echipa managerială  Proceduri, 
regulamente 

Responsa
bili catedre 

An şcolar Fişa de 
asistenţe  

x x 

3. Analiza ritmică în cadrul Consiliului de  
Administraţie a activităţii comisiilor de lucru şi a 
modului de desfăşurare a întregului proces 
instructiv educativ  

Echipa managerială  Documente 
aferente  

Responsa
bili comisii 
şi catedre 

An şcolar Rapoarte de 
activitate 
prezentate în 
CA 

x x 

4. Urmărirea asigurării calităţii educaţiei, a 
modului în care se realizează atribuţiile la 
nivelul colectivelor metodice şi a fiecărui cadru 
didactic: ritmul de predare a conţinuturilor de 
învăţare, analiza nivelului de pregătire a 
elevilor, cu măsuri concrete de ameliorare a 
situaţiilor necorespunzătoare, controlul notării 
ritmice, desfăşurarea lucrărilor semestriale  

Echipa managerială  Documente 
aferente  

Cadre 
didactice 

An şcolar Dezvoltare 
instituţională 

x x 

5. Valorificarea rezultatelor inspecțiilor școlare, 
sanitare, a celor efectuate de poliţie, pompieri 
şi stabilirea măsurilor care se impun  

Echipa managerială  Rapoarte de 
inspecţii, 
documente 
manageriale 

Directori 
Cadre 
didactice 

An şcolar Dezvoltare 
instituţională 

x x 

6. Verificarea zilnică a prezenţei personalului, 
precum şi a prezenţei la ore a elevilor  

Echipa managerială  Cataloage, 
condici de 
prezenţă 

Directori 
Cadre 
didactice 
Elevi 

An şcolar Încadrarea în 
disciplina 
muncii şi în 
programul şcolii  

x x 
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7. Monitorizarea absolvenţilor unităţii şcolare 
pe o perioadă de 1 an după absolvire, 
urmărirea evoluţiei şi a performanţelor foştilor 
elevi, atât în instituţiile de învăţământ superior 
cât şi pe piaţa muncii. 

Echipa managerială  
Consilier educativ 

 Compartim
entul 
secretariat 
Diriginţii 

An şcolar Baza de date x x 

8. Inspectarea periodică a stării spaţiilor 
şcolare, elaborarea şi aplicarea planurilor de 
acţiune imediată pentru remedierea 
defecţiunilor înregistrate. 

Echipa managerială 
Administrator  
Diriginţi  

Procese verbale 
de preluare a 
spaţiilor şcolare 
şi de control 
periodic  

Directori 
Administra
tor  
Personal 
nedidactic 

An şcolar Rapoarte de 
inspecţie 
Planuri de 
acţiune 

x x 

9. Asigurarea surselor  de finanţare necesare 
(buget local, buget M.Ed., fonduri structurale). 

Echipa managerială 
Contabil şef 

Bugetele anuale Directori 
Administr. 
Contabil 

An şcolar Surse de 
finanţare 

x x 

Motivare 
 
O.1 Stimularea şi 
motivarea 
materială şi 
morală a cadrelor 
didactice şi a 
elevilor. 
 
 
 
 
 
 

1. Asigurarea resurselor financiare și de altă 
natură necesare pentru stimularea elevilor care 
participă la concursuri și competiții şcolare 

Echipa managerială 
Contabil şef 

Conform 
necesităţilor 

Directori 
Contabil 
Profesori 

An şcolar Surse de 
finanţare 

x x 

2. Evidenţierea şi valorificarea exemplelor de 
bună practică.  

Echipa managerială  
Consilier educativ 

Conform 
necesităţilor 

Cadre 
didactice 

An şcolar Dezvoltare 
instituţională 

x x 

3. Stimularea elevilor câştigători ai 
concursurilor şcolare/olimpiade şi a cadrelor 
didactice implicate, prin fonduri provenite din 
sponsorizări, excursii, promovarea rezultatelor 
în mass media.  

Echipa managerială 
Contabil şef 

Conform 
necesităţilor 

Directori 
Contabil 
Profesori 
Elevi 

An şcolar Motivarea 
pentru 
obţinerea 
performanţei 

x x 

4. Creşterea eficienţei activităţii de Consiliere şi 
orientare prin: acţiuni de informare a elevilor şi 
părinţilor, acţiuni de consiliere a elevilor şi 
părinţilor  

Echipa managerială  
Consilier educativ 

Conform 
necesităţilor 

Diriginţii  
Profesor-
psiholog 

An şcolar Rezultate 
obţinute  

x x 

5. Vizite în centre universitare şi la standurilor 
universităţilor cu ocazia ,,Târgul educaţiei”  

Consilier educativ Oferta 
universităţilor 

Diriginţii  Mai 2023 Număr de elevi 
participanţi 

- x 
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Implicare. 
Participare. 
 
O.1 Creşterea 
gradului de 
implicare. 
 
O.2  Formarea 
unei conduite 
participative la 
viaţa de grup în 
şcoală şi în afara 
ei 
 
O.3 Implicarea 
elevilor în viaţa 
şcolii, în 
promovarea 
valorilor şi 
principiilor etice: 
toleranţă, 
respectul de sine 
şi faţă de ceilalţi, 
respectarea 
drepturilor omului 
 
 
  

1. Asigurarea deschiderii şi transparenţei în 
actul decizional, prin participare în luarea 
deciziilor. 

Echipa managerială  
 

Planuri manag., 
proiecte, 
programe 

Directori, 
cadre 
didactice 

An şcolar Implicare în 
actul 
decizional. 

x x 

2. Încurajarea participării şi a iniţiativei pentru 
optimizarea funcţionării culturii organizaţionale. 

Echipa managerială  
 

Documente 
specifice  

Directori, 
cadre 
didactice 

An şcolar Optimizarea 
culturii 
organizaţionale 

x x 

3. Sprijinirea elevilor care provin din grupuri 
dezavantajate şi asigurarea egalității de şanse 
pentru aceşti elevi prin includerea lor în grupul 
ţintă al Proiectului privind Învățământul 
Secundar  – ROSE finanțat de Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare şi implementat de către Ministerul 
Educației în perioada 2015-2022 

Responsabil de 
proiect 
Echipa de 
management 

Materiale 
didactice, 
ghiduri, 
resurse 
educaționale 
deschise etc. 

Echipa de 
proiect 

An şcolar Analiza 
progresului 
elevilor din 
grupul țintă  

x x 

4. Asigurarea accesului egal la educație prin 
promovarea unor activități de susținere a 
şcolarizării, de integrare și de recuperare 
pentru toți elevii care optează pentru LER. 

Echipa managerială  
 

Materiale 
didactice, 
ghiduri, 
resurse 
educaționale 
deschise etc. 

Directori, 
Cadre 
didactice 

An şcolar Nr. elevilor 
beneficiari ai 
unor forme de 
susținere 

x x 

5. Prelucrarea şi afişarea normelor 
metodologice de admitere în învățământul 
liceal de stat și de organizare a claselor cu 
predare a unei limbi străine în regim intensiv  

Echipa managerială  
 

Metodologii, 
ordine etc. 

Catedra 
de limbi 
străine  

Mai-iunie 
2023 

Respectarea 
legislaţiei în 
vigoare 
 

- x 

6. Identificarea elevilor capabili de 
performanță, a celor cu CES și susținerea 
elevilor cu dezavantaj social și condiții de risc. 

Echipa managerială  
 

Resurse 
specifice 

Directori 
Diriginţi 

An şcolar Implicare, 
participare, 
dezvoltare 

x x 

7. Pregătirea elevilor claselor terminale pentru 
elaborarea CV-ului, prezentarea la interviu, 
elaborarea unei scrisori de intenţie etc.  

Echipa managerială  
Consilier educativ 

Resurse 
specifice 

Directori, 
Cadre 
didactice 

Aprilie-
mai 2023 

Responsabiliza 
rea elevilor. 

- x 
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8. Realizarea unor sondaje în rândul elevilor şi 
cadrelor didactice legate de probleme 
curriculare, în vederea asigurării feed-back-ului 
necesar reglării unor disfuncții  

Echipa managerială  
 

Rapoarte 
inspecţii, fişe 
asistenţă, 
chestionare 

Directori, 
Responsa
bili catedre 

An şcolar Feed-back 
pentru 
activitatea 
viitoare. 

x x 

9. Proiectarea şi implementarea unor programe 
de educaţie diferenţiată pentru elevii care au 
acumulat goluri în perioada gimnazială sau a 
celor care au un ritm lent de învăţare, care nu 
au putut participa la toate activitățile online pe 
parcursul anului şcolar anterior 

Echipa managerială  
Consiliul pentru 
curriculum 

Resurse 
specifice 

Directori, 
Cadre 
didactice 

Oct. 2022 Implicare, 
participare, 
dezvoltare 

x - 

10. Valorificarea ofertei educaționale a  
organizațiilor non-guvernamentale 
materializate în programe specifice  

Echipa managerială  
Consiliul pentru 
curriculum 

Analize de nevoi 
Oferte 
educaţionale 
externe 

Directori, 
Responsa
bili catedre 

An şcolar Implicare, 
participare, 
dezvoltare 

x x 

11. Valorificarea acreditării şcolii ca centru 
DELF prin pregătirea suplimentară a elevilor 
pentru obţinerea Diplomelor de certificare şi 
pentru examenul de bacalaureat 2023 

Echipa managerială 
Responsabil catedra 
de limbi străine 

Resurse 
specifice 

Profesori 
de limba 
franceză 

An şcolar Număr de elevi 
care obţin 
certificate 
DELF 

x x 

Formare şi 
dezvoltare 
profesională şi 
personală. 
 
O.1 Optimizarea 
competenţelor. 
 
O.2 Dezvoltarea 
competenţelor. 
 
 

1. Stabilirea şi aplicarea testelor iniţiale şi 
valorificarea rezultatelor. 
 

Responsabilii de 
catedră 

Rechizite, teste Cadrele 
didactice 

Oct. 2022 Rezultatele 
testelor 

x - 

2. Simularea Examenului de Bacalaureat în 
vederea testării cunoştinţelor elevilor din 
clasele terminale şi familiarizarea acestora cu 
metodologia de desfăşurare a Examenului de 
Bacalaureat 2023. 

Echipa managerială 
Responsabilii de 
catedră 

Rechizite  Cadrele 
didactice 

Conform 
calendar

ului  

Rezultatele 
obţinute de 
elevi 

- x 

3. Eficientizarea activităţii de consiliere şi 
orientare profesională a elevilor din clasele 
terminale care să implice profesorii, elevii, 
părinţii, societatea civilă. 

Echipa managerială 
Consilier educativ 
Preşedintele Cons. 
Reprez. al Părinţilor 

Oferta 
universităţi 
Oferta AJOFM 

Diriginţii 
claselor 
terminale 

An şcolar Numărul de 
elevi admişi la 
facultate 

x x 
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4. Dezvoltarea personală a elevilor prin 
implicarea lor în implementarea proiectelor şi 
activităților extracurriculare 

Consilier educativ 
Consiliul elevilor 

Produse finale 
ale proiectelor / 
activităţilor 

Cadrele 
didactice 

An şcolar Competenţele 
dezvoltate la 
elevi 

x x 

5. Întocmirea unei baze de date destinată 
cadrelor didactice, privind activităţile de 
formare continuă. 

Responsabil cu 
formarea continuă 

Oferta CCD 
Proceduri 
operaţionale 

Cadrele 
didactice 

An şcolar Bază de date 
privind 
formarea 

x x 

6. Îmbunătățirea competențelor digitale ale 
profesorilor prin participarea la cursuri de 
formare continuă, webinarii, seminarii, studiu 
individual etc. în scopul asigurării unei educații 
online de calitate în contextul pandemiei  

Echipa managerială 
 

Oferta CCD, 
ISJ, M.Ed etc.  

Cadrele 
didactice 

An şcolar Certificate, 
Adeverinţe de 
participare 

x x 

7. Susţinerea administrativă a iniţiativelor 
personale ce au ca scop dezvoltarea 
profesională şi personală (înscriere la 
masterate, doctorate, studii postuniversitare) 

Echipa managerială 
 

Documente 
specifice  

Membrii 
CA 
Secretariat  

An şcolar Dosarele de 
înscriere 

x x 

8. Formarea continuă a tuturor cadrelor 
didactice atât la nivelul şcolii cât şi prin centre 
specializate: ISJ, CCD şi alte organisme 
abilitate MEd în special în ceea ce priveşte 
dezvoltarea competenţelor digitale 

Echipa managerială 
Responsabilul cu 
formarea continuă 

Oferta CCD, 
ISJ, M.Ed etc.  

Cadrele 
didactice 

An şcolar Certificate, 
Adeverinţe de 
participare 

x x 

9. Formarea cadrelor didactice în vederea 
utilizării metodelor și tehnicilor de lucru 
diferenţiat pentru asigurarea egalității de şanse  

Echipa managerială 
 

Documente 
specifice  

Cadrele 
didactice 

An şcolar Rezultatele 
obţinute la 
clase 

x x 

10. Dezvoltarea competențelor cheie europene 
şi a competențelor transversale în rândul 
elevilor prin valorificarea cunoștințelor și 
competențelor dezvoltate de profesorii  
beneficiari ai cursurilor de formare continuă în 
cadrul proiectelor de mobilități ERASMUS+ 
pentru educație şcolară, a rezultatelor obținute 

Consilier educativ 
Responsabil comisia 
pentru proiecte şi 
programe europene 

Site-ul Agenției 
Naționale 
https://www.eras 
musplus.ro 
Ghiduri cu 
practici 
educaționale, 

Comisia 
pentru 
proiecte şi 
programe 
europene 
Cadre 
didactice 

An şcolar Produse finale 
ale proiectelor 
Europene 
Numărul 
elevilor 
şi profesorilor 
participanți 

x x 
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de profesorii participanți la activitățile 
transnaționale de învățare, predare și formare  

Rezultate 
tangibile ale 
proiectelor 
implementate  

Elevi 

11. Participarea cadrelor didactice la 
activităţile metodico-ştiinţifice organizate lunar 
la nivelul şcolii, respectiv semestrial, la nivel de 
municipiu. 

Responsabilii de 
catedre  
 

Programul de 
activităţi anual / 
semestrial  
Planificarea 
cercurilor 
pedagogice 

Cadrele 
didactice  

Conform 
graficului 
stabilit la 
nivelul 
fiecărei 
catedre 

Prezenţa la 
activităţile 
metodice 

x x 

12. Susținerea cadrelor didactice în ceea ce 
privește obținerea gradației de merit, 
înscrierea la concursurile de constituire a 
corpului de profesori metodiști și a Consiliilor  
Consultative pe specialități, înscrierea la  
grupurile de lucru organizate la nivelul 
Ministerului Educației (precum grupurile de 
lucru pentru evaluările/examenele și 
concursurile din anul școlar 2021-2022 
(https://www.edu.ro/apel_selectie_cadre_didac
tice_grupuri_lucru_examene_nationale) 

Echipa managerială Documentele 
menționate în 
metodologii 

Cadrele 
didactice 
de predare 
şi auxiliare 

Conform 
metodo 
logiilor şi 
ordinelor 
aprobate 
de MEd 

Numărul de 
cadre didactice 

x x 

Formarea 
grupurilor. 
Dezvoltarea 
echipelor. 
 
O.1 Dezvoltarea 
spiritului de 
echipă 
 

1. Încurajarea culturii organizaţionale de tip 
reţea. 

Echipa managerială Analiza de 
nevoi. 

Directori 
Profesori 

An şcolar Lucrul în echipă x x 

2. Organizarea unor echipe mixte pentru 
realizarea proiectelor de dezvoltare 
comunitară. 

Echipa managerială Planuri manag., 
proiecte, 
programe 

Directori 
Cadre 
didactice 

An şcolar Coeziunea 
echipei 

x x 

3. Participarea la competiţiile din cadrul 
Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi la 
concursurile aplicative (Sanitarii Pricepuţi, 
Apărare Civilă, etc) 

Consilier educativ  
Comisii pentru 
activităţi educative  

Formulare de 
aplicaţie 
Fişe de înscriere 
etc. 

Catedra 
de ed. 
fizică 
Cadre 

Conform 
calendar
elor 
aprobate 

Constituirea şi 
coeziunea 
echipelor 

x x 
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 didactice 

4. Participarea elevilor la concursuri școlare, 
sesiuni de comunicări și referate din CAEN  

Consilier educativ  
Comisii pentru 
activităţi educative  

Formulare de 
aplicaţie, Fişe 
de înscriere etc. 

Directori 
Profesori 

An şcolar Dezvoltarea 
spiritului de 
echipă 

x x 

5. Antrenarea elevilor în proiecte cultural-
artistice, sportive, ecologice, de educaţie civică 
şi de promovare a sănătăţii  

Consilier educativ  
Comisii pentru 
activităţi educative  

Formulare de 
aplicaţie, Fişe 
de înscriere etc. 

Directori 
Profesori 

An şcolar Dezvoltarea 
spiritului de 
echipă 

x x 

Negocierea şi 
rezolvarea 
conflictelor. 
 
O.1 Utilizarea 
negocierii ca 
mijloc de 
optimizare a 
activităţii. 

1. Depistarea şi pozitivarea rapidă şi eficientă a 
conflictelor. 

Echipa managerială Conform 
necesităţilor 

Directorii 
Respons. 
compartim 

An şcolar Număr de 
probleme 
rezolvate 

x x 

2. Sprijinirea iniţiativelor cadrelor didactice şi 
aplanarea eventualelor conflicte de interes  

Echipa managerială Conform 
necesităţilor 

Directorii 
Respons. 
catedre 

An şcolar Număr de 
situaţii 
soluţionate 

x x 

3. Rezolvarea contestațiilor și sesizărilor prin 
receptare, cercetare, soluționare conform 
legislației, în mod documentat și corect  

Echipa managerială Conform 
necesităţilor 

Directorii 
Membrii 
CA 

An şcolar Număr de 
situaţii 
soluţionate 

x x 

4. Rezolvarea promptă a situaţiilor problemă, 
luarea unor decizii corecte, în spiritul legii şi 
interesul învăţământului  

Echipa managerială Conform 
necesităţilor 

Directorii 
Membrii 
CA 

An şcolar Număr de 
probleme 
rezolvate 

x x 

5. Negocierea cu comunitatea locală pentru 
eficientizarea sprijinului comunitar acordat 
liceului. 

Echipa managerială Conform 
necesităţilor 

Directorii 
Membrii 
CA 

An şcolar Funcţionarea 
eficientă a 
instituţiei 

x x 

6. Negocierea contractelor pentru obţinerea 
fondurilor extrabugetare. 

Echipa managerială Conform 
necesităţilor 

Directorii 
Membrii 
CA 

An şcolar Funcţionarea 
eficientă a 
instituţiei 

x x 

7. Negocierea condiţiilor financiare pentru 
execuţia bugetară. 

Echipa managerială Conform 
necesităţilor 

Directorii 
Membrii 
CA 

An şcolar Funcţionarea 
eficientă a 
instituţiei 

x x 

Comunicare şi 
informare. 

1. Promovarea ofertei educaţionale la nivel 
judeţean – întâlniri cu elevii din clasa a VIII-a 

Echipa managerială 
Consilier educativ 

Pliante, 
prezentări PPT, 

Directorii 
Cadre 

Aprilie-
mai 2023 

Opţiuni elevi 
(statistică  ISJ / 

- x 
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O.1 Asigurarea 
fluxului 
informaţional. 
 
O.2 Eficientizarea 
comunicării. 
 
O.3 Atragerea 
opiniei publice şi 
a factorilor locali 
în vederea 
sprijinirii şcolii. 
 

şi părinţii acestora, popularizarea în mass-
media, participarea la Târgul ofertelor 
educaţionale organizat la nivel judeţean 

broşură de 
prezentare a 
ofertei 
educaționale 

didactice  CJRAE) 

2. Asigurarea unui program flexibil și 
transparent de lucru cu publicul pentru 
compart. secretariat, contabilitate, bibliotecă în 
sistem față în față, on-line și hibrid. 

Echipa managerială Conform 
necesităţilor 

Compartim
funcţionale 

An şcolar Funcţionarea 
eficientă a 
instituţiei 

x x 

3. Actualizarea permanentă a paginii WEB a 
unităţii şcolare și promovarea proiectelor 
europene prin crearea unor secțiuni distincte 
pe site-ul liceului. 

Echipa managerială 
Responsabil comisia 
pentru proiecte şi 
programe europene 

Site liceu 
(pagina web) 

Catedra 
informatică 
Inginer de 
sistem 

An şcolar Asigurarea 
fluxului 
informaţional  

x x 

4. Promovarea imaginii instituţiei prin: presa 
locală, revista liceului, site-ul şcolii, interviuri  în 
mass – media, articole în cotidienele locale și 
naționale, editarea de broşuri, ghiduri, 
îndrumătoare, alte materiale. 

Echipa managerială 
Membrii CA 
Consilier educativ 

Conform 
necesităţilor 

Directorii 
Secretariat 
Cadre 
didactice  

An şcolar Popularizarea 
activităţilor şi 
atragerea 
sponsorilor 

x x 

5. Organizarea, desfăşurarea şi mediatizarea 
evenimentului ”Zilele Emil Racoviţă” cu 
participarea reprezentanților din comunitatea 
locală şi județeană, invitaţi speciali, foşti elevi . 

Echipa managerială 
Membrii CA 

Conform 
necesităţilor 

Cadre 
didactice, 
comunitate 
locală 

Noiem 
brie 2022 

Nr. de activități 
organizate, nr. 
de participanți 

x - 

6. Eficientizarea canalelor de comunicare cu 
partenerii educaţionali, transmiterea în timp util 
către forurile ierarhice superioare a materialelor 
informative solicitate. 

Echipa managerială 
Membrii CA 

Conform 
necesităţilor 

Directorii 
Secretariat 
Cadre 
didactice  

An şcolar Funcţionarea 
eficientă a 
instituţiei 

x x 

Parteneriat. 
 
O.1 Extinderea şi 
eficientizarea 
parteneriatului 

1. Colaborarea cu instituţii abilitate în 
integrarea tinerilor pe piaţa muncii, cu agenţi 
economici beneficiari ai forţei de muncă, cu 
firme de consultanţa şi de exerciţiu pentru 
tineret. 

Echipa managerială 
Membrii CA 
Consilier educativ 

Analize de nevoi  
Oferta externă 

Cadre 
didactice, 
comunitate 

An şcolar Standarde 
educaţionale 

x x 
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educaţional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Colaborarea cu O.N.G.-uri, asociaţii,  
fundaţii, instituţii de cultură şi artă. 

Echipa managerială 
Membrii CA 
Consilier educativ 

Analize de nevoi  
Oferta externă 

Cadre 
didactice, 
comunitate 

An şcolar Iniţierea de 
activităţi 
comune 

x x 

3. Implicarea şi colaborarea cu organizaţia 
sindicală în procesul decizional şi în rezolvarea 
problemelor. 

Echipa managerială Conform 
necesităţilor 

Profesori, 
cond. org. 
sindicale 

An şcolar Respectarea 
drepturilor 
salariaţilor 

x x 

4. Organizarea/reorganizarea comitetelor de 
părinţi, planificarea şedinţelor şi lectoratelor cu 
părinţii în vederea derulării unor parteneriate 
reale şcoală-părinţi. 

Consilier educativ 
Consiliul 
Reprezentativ al 
Părinţilor 

Procese verbale 
Planificări ale 
activităţilor etc. 

Diriginţi 
Comitetele 
de părinţi 

An şcolar Dezvoltare 
instituţională 

x x 

5. Consolidarea şi dezvoltarea dimensiunii 
europene în şcoală prin asigurarea 
sustenabilităţii activităţilor / proiectelor / 
programelor comunitare, implementarea 
activităţilor din cadrul proiectelor/programelor 
europene aflate în derulare, utilizarea 
produselor realizate în cadrul proiectelor 
finalizate în orele de curs şi la activităţile 
extracurriculare, promovarea valorilor 
europene, dezvoltarea competenţelor-cheie 
europene etc. 

Comisia pentru 
proiecte europene 

 Membrii 
comisiei 
pentru 
proiecte 
europene 
Membrii 
echipelor 
de proiect 

An şcolar Dovezi ale 
activităților de 
evaluare, 
diseminare, 
implementare şi 
exploatare a 
proiectelor 
(chestionare 
aplicate, 
rapoarte de 
analiză etc.) 

x x 

6. Dezvoltarea competențelor profesorilor în 
scrierea proiectelor ERASMUS+ şi depunerea 
de noi proiecte de mobilități şi parteneriate 
europene în anul 2022, ținând cont de: 
misiunea şcolii şi ţintele strategice din PDI; 
valorificarea colaborărilor din proiectele 
anterioare; nevoile identificate corelate cu 
prioritățile programului ERASMUS+ 

Comisia pentru 
proiecte europene 

 Membrii 
comisiei 
pentru 
proiecte 
europene 
Membrii 
echipelor 
de proiect 

Conform 
graficelor 

de 
aplicaţie 

 x x 

 


