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„O şcoală de calitate” 

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” îşi propune un învăţământ de calitate şi eficient, 

compatibil cu sistemul educaţional european, bazat pe participare şi egalitate deplină, care 

să răspundă nevoilor diferite de învăţare ale elevilor şi diversităţii naturii umane. 

 

 

 

 

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” este orientat spre valori europene şi este deschis tuturor 

celor care au nevoie de educaţie, indiferent de religie sau etnie. 

Unitatea noastră urmăreşte dezvoltarea individuală a elevului, pregătirea lui pentru a 

corespunde cerinţelor societăţii, satisfăcând totodată nevoia fiecăruia de a se simţi competent, 

de a colabora cu alţii, dar de a fi şi autonom. 

Ea va asigura fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare 

în parteneriat şi cooperare cu factorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de 

origine socioculturală diferită şi cu posibilităţi diferite. 

Şcoala noastră îşi propune elaborarea unei oferte educaţionale conforme cu standardele 

naţionale şi capabilă să promoveze valori europene ca: pluralismul de idei, toleranţa etnică şi 

socială, dreptatea şi adevărul. 

 

  

Viziunea 

Liceului Teoretic "Lucian Blaga" 

Misiunea  

Liceului Teoretic "Lucian Blaga" 
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Analiză SWOT a celor patru domenii ale managementului 

Curriculum 

Puncte tari Puncte slabe 

 Curriculum la decizia şcolii adaptat la 

nevoile elevilor; 

 Şcoala dispune de întregul material 

curricular: planuri de învăţământ, programe 

şcolare, auxiliare curriculare; 

 Existenţa Centrului de documentare şi 

informare;  

 Existenta unei game variate de lecţii 

pentru toate specializările în format 

electronic; 

 Existenţa cabinetului şcolar de asistenţă 

psihopedagogică; 

 Program de pregătire suplimentară pentru 

recuperare / performanţă cu elevii; 

 Implicarea şi consultarea periodică a 

Consiliului elevilor.  

 Număr insuficient de manuale (unele cu 

grad avansat de deteriorare);  

 Centrarea proiectelor didactice, uneori, pe 

conţinuturi şi nu pe competenţe; 

 Utilizarea insuficientă a metodelor de 

predare-învaţare evaluare centrate pe elevi;  

 Utilizarea redusă a echipamentelor 

moderne în procesul instructiv educativ;  

 Interesul scăzut al elevilor pentru 

disciplinele de învăţământ; 

 Utilizarea preponderent a metodelor 

tradiţionale de instruire, predare şi evaluare. 

 Existenţa unor elevi cu note mici la 

examenul de bacalaureat şi evaluarea 

naţională; 

 Rata încă ridicată a absenteismului şi a 

abandonului şcolar; 

 Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor 

cadre didactice; 

 Numărul mare de elevi care nu studiază 

disciplina religie; 

Oportunităţi Ameninţări 

 Existenţa unei oferte educaţionale a CCD/ 

MEN de formare/informare a personalului 

din şcoală prin programe acreditate; 

 Curriculum-ul la decizia şcolii permite 

valorificarea calităţilor individuale; 

 Creşterea calităţii parteneriatului social, a 

iniţiativei private şi a sprijinului comunitar 

pentru dezvoltarea şi susţinerea actului 

educaţional;  

 Promovarea strategiilor moderne în 

procesul de învăţământ ce asigură activitatea 

variată şi comunicare interpersonală atât elev 

– elev, cât şi elev – profesor;  

 Existenţa unui sistem de evaluare externă 

la nivel naţional; 

 Diminuarea efectivelor de elevi, ca urmare 

a indicelui scăzut de natalitate; 

 Scăderea prestigiului profesiei didactice, 

educaţia nu mai e privită ca un mijloc de 

promovare socială 

 Absenteismul se accentuează, mai ales în 

rândul elevilor de etnie rromă; 

 Programe şcolare foarte încărcate; 

 Instabilitatea privind ponderea CDŞ-ului 

în planurile de învăţământ;  

 Interesul dirijat al elevilor şi părinţilor mai 

mult spre notare decât spre cunoştinţele 

acumulate ca urmare a modului în care se face 

admiterea la liceu;  
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Resurse umane 

Puncte tari Puncte slabe 

 Majoritatea profesorilor sunt cadre didactice 

cu experienţă care au obţinut grade didactice şi 

au calificative „foarte bine”;  

 Încadrarea şcolii cu personal calificat la 

toate disciplinele de învăţământ;  

 Preocuparea profesorilor pentru obţinerea de 

performanţe ridicate în activitatea cu elevii 

(concursuri şcolare, evaluare naţională, 

competiţii sportive, etc.);  

 Personalul didactic este interesat de calitatea 

procesului instructiv-educativ; 

 Relaţiile interpersonale pozitive existente 

favorizeaza crearea unui climat educaţional 

deschis, stimulativ; 

 Delimitarea clara a responsabilităţii fiecărui 

cadru didactic prin fişa postului; 

 Personal suplinitor tânăr, bine pregătit, cu 

grade didactice sau înscris pentru obţinerea 

gradelor didactice; 

 Personalul didactic auxiliar foarte bine 

pregătit pentru activitatea pe care o desfăşoară;  

 Existența consilierului școlar ca factor 

integrator al elevilor în societate; 

 Relaţiile profesor-elev, conducerea şcolii –

profesori, conducerea şcolii - personal, şcoala –

familie sunt foarte bune.   

  Slaba preocupare din partea unor cadre 

didactice pentru propria dezvoltare 

profesionala; 

 Existenţa elevilor dezinteresaţi de şcoală, 

datorită lipsurilor, anturajului, 

nesupravegherii de către părinţi, absenţei 

părinţilor plecaţi în străinătate; 

 Existenţa profesorilor cu norme 

dispersate în mai multe şcoli şi fluctuaţia 

cadrelor didactice;  

 Lipsa unui statut clar definit al 

consilierului educativ;  

 Insuficienţa motivaţie şi dăruire pentru 

unele cadre didactice;  

 Unele cadre didactice manifestă lipsă de 

disponibilitate în a desfăşura activităţile 

extracurriculare sau extraşcolare;  

 Numeroasele concedii medicale şi-au pus 

amprenta asupra desfăşurării normale a 

cursurilor, conducerea şcolii fiind pusă în 

imposibilitatea de a găsi suplinitori şi de a 

acoperi toate orele; 

 Nesemnarea condicii de prezenţă de către 

unele cadre didactice. 

Oportunităţi: Ameninţări: 

 Numărul de întalniri şi activităţi comune ale 

cadrelor didactice în afara orelor de curs 

favorizează împărtăşirea experienţei, o 

comunicare mai bună 

 Autonomie în selecţia şi angajarea 

personalului didactic auxiliar şi a personalului 

nedidactic; 

 Varietatea cursurilor de formare şi 

perfecţionare organizate de CCD, ONG, 

Universităţi; 

 Existenţa şi aplicarea programelor educative 

pentru tineri cu sprijinul comunităţii locale sau 

prin parteneriate interne şi internaţionale;  

 Valorificarea experienţei profesorilor care au 

urmat cursuri de formare;  

 Recunoaşterea gradelor didactice în cazul 

obţinerii unei alte specializări sau funcţii 

didactice. 

 Sistem legislativ instabil, complicat, 

adesea confuz, restrictiv şi în continuă 

transformare 

 Slaba motivaţie financiară a 

personalului; 

 Migrarea personalului didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic spre alte domenii de 

activitate mai bine remunerate; 

 Lipsa motivaţiei pentru învăţătură; 

 Accentuarea birocraţiei în sistemul 

educaţional în detrimentul procesului de 

învăţământ;  

 Creşterea cifrei abandonului şcolar şi a 

absenteismului în rândul elevilor;  

 Influenţa mediului extern poluant: filme 

nepotrivite pentru tineri, discoteci şi localuri 

publice în care se bea, se fumează sau se 

petrec alte lucruri ce pot influenţa în rău 

comportamentul tinerilor. 
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Resurse materiale şi financiare 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existenţa conectării la internet;  

 Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu 

table ecologice şi interactive;  

 Spaţiul de şcolarizare se prezintă, în cea 

mai mare parte, în condiţii foarte bune, iar 

nivelul de confort în şcoală este ridicat;  

 Biblioteca şcolii este bine organizată, 

funcţională şi dispune de un fond de carte ce 

acoperă în mare măsură solicitările de la toate 

disciplinele de învăţământ;  

 Functionarea Centrului de Documentare si 

Informare (C.D.I.) 

 Veniturile extrabugetare;  

 Gestionarea eficientă a resurselor alocate 

pentru investiţii. 

 Imposibilitatea folosirii veniturilor 

extrabugetare pentru motivarea resursei 

umane; 

 Sala de sport nerenovată; 

 Insuficienţa resurselor financiare pentru 

realizarea obiectivelor şcolii şi nealocarea 

acestora la timpul potrivit; 

 Dotarea laboratoarelor de științe (chimie 

fizică) cu materialele didactice vechi care au 

îndeplinit condițiile de casare; 

 Insuficiente materiale și mijloace didactice. 

Oportunităţi Ameninţări 

 Existenţa spaţiilor pentru închiriat pentru 

atragerea fondurilor extrabugetare;  

 Implicarea Primăriei Sectorului 2 în 

realizarea unor lucrări absolut necesare 

obţinerii autorizaţiei de funcţionare a unităţii 

de învăţământ şi a avizelor anuale;  

 Programe guvernamentale pentru 

reabilitări de şcoli, modernizări şi dotări;  

 Acordarea de burse pentru elevi (burse de 

merit, burse sociale);  

 Descentralizarea sistemului de învăţământ.; 

 

 Nivelul scăzut al resurselor bugetare, 

combinat cu lipsa de experienţă la nivelul 

consiliilor locale privind specificul finanţării 

unităţilor de învăţământ; 

 Situaţia economică dificilă ceea ce duce la 

finanţarea scăzută a învăţământului; 

 Ritmul accelerat al schimbarilor 

tehnologice conduce la uzura morala a 

echipamentelor existente; 

 Pretul ridicat al materialelor didactice şi 

fondurile băneşti limitate nu permit dotarea 

corespunzatoare a tuturor cabinetelor, claselor; 

 Sistemul greoi de achizitie a mijloacelor 

didactice; 

 Constiinţa morală a elevilor privind 

păstrarea şi menţinerea spaţiilor şcolare. 

 Centralizarea deciziei privitoare la 

încheierea de contracte care ar putea aduce 

venituri şcolii;  

 Lipsa unei planificări de alocare de resurse 

financiare pe termen mediu şi lung 

îngreunează elaborarea unei strategii de 

dezvoltare a şcolii.  
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Relaţia cu comunitatea. Parteneriate şi programe 

 Puncte tari Puncte slabe 

 Relaţii foarte bune cu compartimentele de 

specialitate din MEN, ISMB, CNEE şi CCD;  

 Relaţii foarte bune cu autorităţile locale 

(Primăria Sectorului 2; Consiliul Local al 

Sectorului 2);  

 Relaţii foarte bune cu Secţia 9 de Poliţie şi în 

special ci poliţistul de proximitate;  

 Relaţii bune partenerii sociali – sindicatele din 

învăţământul preuniversitar;  

 Participarea la proiectele organizate de ISMB 

şi Primăria Sectorului 2.   

 Există o bună colaborare cu părinţii, care 

participă la întâlniri cu învăţătorii,  diriginţii şi 

conducerea şcolii; 

 Parteneriat între părinţi şi şcoală, cu accent pe 

consilierea părinţilor elevilor cu probleme de 

comportament, în vederea integrării acestora în 

mediul şcolar. 

 Slaba colaborare cu Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor; 

 Activităţi de educare civica 

insuficiente şi lipsite de finalitate uneori; 

 Lipsa unui program de activitate pentru 

timpul liber al elevilor (în special în 

vacante); 

 Dificultăţi în atragerea sponsorilor;  

 Relaţiile de colaborare cu şcolile şi 

liceele din oraş nu au un cadru organizat;  

 Absenţa reprezentanţilor Primăriei 

Sectorului 2 şi ai Consiliului Local de la 

unele şedinţe ale Consiliului de 

Administraţie. 

 

Oportunităţi Ameninţări 

  Creşterea nivelului de implicare şi a rolului 

comunităţii locale în luarea deciziilor privind 

dezvoltarea şcolii; 

 Sprijinirea şcolii şi a cadrelor didactice 

implicate sau interesate în derularea unor proiecte 

de către Primăria Sectorului 2; 

 Colaborarea bună cu Poliţia, Direcţia Generală 

de Sănătate Publică, Primăria Capitalei, Primăria 

Sectorului 2, Prefectura, părinţii, etc. 

 Influenţa negativă a culturii de cartier 

asupra elevilor;  

 Nivel de educaţie limitat la unii 

parinţi; 

 Dezinteresul unor familii pentru 

educaţia copiilor; 

 Agresiuni din partea comunitatii către 

elevi (morale, verbale, fizice);  

 Agresarea unor elevi de către părinţii 

lor;  

 Politizarea excesivă a societăţii;  

 Dificultăţile materiale ale părinţilor 

care duc la diminuarea sprijinului pe care 

îl acordă şcolii.  
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T1. Orientarea resurselor umane în perspectiva unui învăţământ de calitate 

care să asigure obţinerea competenţelor specifice; 

T2. Reconsiderarea managementului şcolii din perspectiva realizării 

egalizării şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului şi îmbunătăţirea 

rezultatelor la examenele naţionale (evaluare naţională, bacalaureat, etc.); 

T3. Optimizarea procesului didactic din unitate prin utilizarea mijloacelor 

moderne de predare-învăţare şi comunicare, a tehnologiei informaţiei şi 

comunicării; 

T4. Asigurarea cadrului de siguranţă a elevilor, diminuarea şi prevenirea 

violenţei; 

T5. Creşterea gradului de confort în şcoală prin modernizarea bazei materiale 

a şcolii; 

T6. Dezvoltarea spiritului comunitar prin îmbunătăţirea relaţiei şcoală-

familie-comunitate. 

Ţinte strategice 
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1. Curriculum 

OT1.1. Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor la nivel primar, gimnazial şi liceal;  

OT1.2. Aplicarea corespunzătoare a planurilor cadru şi a programelor şcolare în vigoase și creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare la nivelul 

fiecărei catedre din Liceul Teoretic „Lucian Blaga”; 

OT1.3. Asigurarea de programe educaţionale specifice nevoii de formare a elevilor; 

OT2.1. Valorificarea rezultatelor de la evaluarea naţională, de la bacalaureat, de la concursurile şcolare pe baza datelor statistice în vederea creşterii 

performanţei şcolare; 

OT2.2. Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi cerinţele curriculum-ului naţional; 

OT2.3 Utilizarea de către profesori a TIC în planificarea şi realizarea lecţiilor, folosirea CDI şi a lecţiilor AEL; 

OT2.4. Elaborarea unor instrumente de evaluare a activităţii instituţiei conform cerinţelor ARACIP; 

OT3.1. Creşterea eficienţei demersului educaţional; 

OT3.2. Organizarea evaluării iniţiale şi realizarea planurilor remediale, pornind de la rezultatele evaluărilor iniţiale; 

OT4.1. Creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare, la nivelul fiecărui cadru didactic din unitate; 

OT6.1. Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile specifice comunităţii locale, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional. 
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Activităţi Resurse materiale Responsabilităţi Termene Indicatori de performanţă 

Elaborarea rapoartelor de analiză la nivelul 

fiecarei catedre şi compartiment 

Date statistice; 

Dosarele comisiilor 

metodice; 

Procedura interna de 

autoevaluare 

instituţională 

Responsabilii de comisii 

metodice/catedre; 

Responsabilii de 

compartimente 

Februarie 

 2019 

Existenţă în dosarul fiecărei 

catedre/comisie metodică/ 

compartiment a raportului de 

analiză; 

Realizarea raportului cu respectarea 

procedurii interne de autoevaluare 

internă 

Întocmirea raportului semestrial asupra 

activității desfășurate în anul şcolar 2018–

2019, semestrul I, în Liceul Teoretic 

„Lucian Blaga" 

Date statistice 

Raportări 

Director, director 

adjunct 

 

Februarie 

 2019 

Existenţa raportului  semestrial  

asupra activităţii desfăşurate în 

Liceul Teoretic „Lucian Blaga"; 

Avizarea raportului de către 

Inspectorul Şcolar pentru 

Management Instituţional Sector 2 

Întocmirea planurilor manageriale pe 

compartimente, a planului managerial al 

unităţii 

Raportului  anual  

asupra activităţii 

desfăşurate 

Plan managerial ISMB 

Responsabilii de comisii 

metodice/catedre; 

Responsabilii de 

compartimente; 

Director, director 

adjunct 

 

Februarie 

 2019 

Existenţă în dosarul fiecărei 

catedre/comisie metodică/ 

compartiment a planului 

managerial; 

Avizarea planului managerial al 

unităţii de către Inspectorul Şcolar 

pentru Management Instituţional 

Sector 2 

Revizuirea planificărilor calendaristice 

anuale şi semestriale 

Planuri cadru în 

vigoare; 

Planificări 

Director; Director 

adjunct; Responsabilii 

de comisii; cadre 

didactice 

15.02.2019 

Existenţa în şcoală a 

programelor, manualelor şi 

materialelor didactice necesare. 

Activităţi de îndrumare şi control pentru 

aplicarea corectă a planului cadru şi 

programelor şcolare urmărind asigurarea 

calităţii 

Programele şcolare 

la fiecare disciplina 

Director;  

Director adjunct; 

Responsabilii de comisii 
Permanent 

Fişă de monitorizare a dosarelor de 

catedră/comisiilor metodice; 

Fişă de asistenţă la ore; 

Toate cadrele didactice aplică 

corect planul cadru 

Elaborarea încadrării profesorilor cu 

respectarea continuităţii şi a eficienţei 

procesului instructiv; 

Metodologia de miscare 

a peersonalului didactic; 

Director, 

Director adjunct, 
Membrii CA 

Conform 

calendarului 
Planul de încadrare al unităţii 

  



 

10 

 

Activităţi Resurse materiale Responsabilităţi Termene Indicatori de performanţă 

Urmărirea traseului educaţional al fiecărui 

elevul care participă la examenele naţionale 

Cataloage; 

Caietul dirigintelui 

Diriginţi claselor 

terminale (VIII, XII) 
lunar 

Rapoarte lunare privind evoluţia 

fiecărui elev 

Lectorate cu părinții. Informarea părinților 

despre rezultatele testelor inițiale, traseu 

educaţional şi planul remedial care se 

impune pentru fiecare elev; 

Rapoarte de analiză; 

Plan remedial 

Diriginţi claselor 

terminale (VIII, XII); 

profesorii care predau 

discipline de examen 

bilunar 

Procese verbale de lectorate cu părinţii; 

Creşterea cu cel puțin 15% a 

rezultatelor la examenele naţionale față 

de anul școlar 2016-2017 

Organizarea simulării examenelor de 

evaluare naţională şi a examenului de 

bacalaureat 

Logistica necesară; 

Legislaţia specifică 

Director,  

Director adjunct, 
Comisia de organizare 

Conform 

calendarului 

MEN; 

 

Catalog cu rezultatele la 

simulare; 

Creşterea cu cel puțin 15% a 

rezultatelor la examenele 

naţionale față de anul școlar 

2017-2018; 

Analiza rezultatelor la simulare şi refacerea 

eventuală a planului de măsuri 
Rezultate la simulare 

Director; 

Şefi de catedră/ 

comisie metodică 

La o 

săptămână de 

la afişarea 

rezultatelor 

Rapoarte de analiză la nivelul 

fiecărei catedră şi unitate 

Organizarea și desfășurarea probelor de 

competențe – bacalaureat național  2019 
Logistica necesară 

Director,  

Comisie competențe 
3-13.06.2019 

Rapoarte statistice; cataloage 

Creșterea cu cel puțin 20% a 

rezultatelor la probele de 

competențe față de anul școlar 

2017-2018 

Stabilirea unor grupe de lucru în funcţie de 

testarea iniţială/simulare a elevilor (vor fi 

proiectate 4 grupe în funcţie de notele la 

testarea iniţială şi anume: grupa elevilor cu 

note sub 5, grupa elevilor cu note între 5 şi 

6; grupa elevilor cu note de 7 şi 8, grupa 

elevilor cu note peste 9) 

Rezultatele la 

evaluările iniţiale şi 

simulări 

Diriginţi claselor 

terminale (VIII, XII); 

profesorii care predau 

discipline de examen 

La o 

săptămână 

după afişarea 

rezultatelor 

evaluărilor 

Procese verbale de participare la 

pregătire; 

Creşterea cu cel puțin 15% a 

rezultatelor la examenele 

naţionale față de anul școlar 

2017-2018 
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Activităţi Resurse materiale Responsabilităţi Termene Indicatori de performanţă 

Monitorizarea pregătirii elevilor de clasa a 

VIII-a şi a XII-a pentru examenele naţionale 

Dosarele de 

pregătire 

Profesorii care predau 

discipline de examen 
Lunar 

Portofolii ale elevilor; 

Rapoarte de prezenţă la 

pregătirea suplimentară 
Realizarea lunară a unui consiliu profesoral în 

care să se prezinte rapoarte privind pregătirea 

elevilor şi urmărirea evoluţiie la orele de curs a 

elevilor care absentează de la orele de pregătire 

ROFUIP; 

Rapoarte de prezenţă 

la pregătirea 

suplimentară 

Director, director 

adjunct, 

Secretar CP 

Lunar 

Registrul consiliului profesoral; 

Creşterea cu cel puțin 15% a 

rezultatelor la examenele naţionale 

față de anul școlar 2017-2018 

Organizarea şi desfăşurarea administrării 

evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a 

IV-a, aVI-a, și a Evaluării Naționale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a.  

Organizarea examenului  de bacalaureat 

național 2019 

Metodologiile de 

organizare a 

examenelor 

Director; 

Director adjunct 

Conform 

calendarelor 
Dosarele de organizare ale 

examenelor 

Realizarea unei baze de date la nivelul 

tuturor disciplinelor cuprinzând 

documente, manuale alternative, auxiliare, 

curriculare, soft-urile educaţionale 

existente 

Dosarele comisiilor 

metodice; Lista 

manualelor aprobate; 

listele de auxiliare 

didactice 

Şefi de catedră/ 

comisie metodică 

 

Actualizat la 

data apariţiilor 

Existenţa în biblioteca şcolii a 

manualelor alternative; 

Grafice de folosire soft-urilor 

educaţionale 

Organizarea concursurilor şcolare la nivelul 

unităţii şcolare 

Metodologii, 

programe, logistică 

Director, Director 

adjunct; membrii 

comisiilor 

Conform 

calendarelor 

ISMB; MEN 

Participarea a  cel puţin 60% din 

numărul de elevi din unitate; 

Controlul parcurgerii ritmice a programei 
Procedura de 

monitorizare a notării 

ritmice  

Director, director 

adjunct, 

Şefi de catedră/ comisie 

metodică 

Bilunar 

Fişă de monitorizare a numărului de 

note din catalog; 

Toate cadrele didactice respectă 

legislaţia privind numărul de note 

Aplicarea descriptorilor de performanta 

minimali şi maximali la nivelul specific 

disciplinei; 

Standarde de 

evaluare 

Şefi de catedră/ 

comisie metodică 
Permanent 

Existenţa în dosarul fiecărei 

catedre/comisii metodice a 

descriptorilor minimali şi maximali 

Evaluarea ofertei educaţionale şi a 

performanţelor educaţionale pe baza 

indicatorilor de performanţă stabiliţi în urma 

diferitelor forme de inspecţie 

Oferta educaţională 

Director, director 

adjunct, 

Membrii CA 

Permanent 
Rapoarte de analiză; 

Rapoarte de inspecţii; 

Note de control 
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Activităţi Resurse materiale Responsabilităţi Termene Indicatori de performanţă 

Folosirea diversificată a instrumentelor de 

evaluare cu accent pe caracterul 

preponderent formativ al evaluării. 

ROFUIP; 

Instrumente de 

evaluare 

Toate cadrele 

didactice 
Permanent 

Lucrări ale elevilor; 

Subiecte date la evaluări, portofolii 

ale elevilor 

Desfăşurarea lucrărilor semestriale conform 

planificărilor iniţiale 

Planificări 

calendaristice; 

Grafic desfăşurare teze 

Director, director 

adjunct, Responsabili 

comisii metodice 

Conform 

graficului 

Toate cadrele didactice respectă 

graficul, conform structurii anului 

şcolar. 

Teze cu subiect unic la clasele a XII-a (tip 

simulare bacalaureat), la disciplinele de 

bacalaureat cu teză. 

Logistica necesară; 

Legislaţia specifică 

Director, director 

adjunct, 
Comisia de organizare 

 Aprilie 2019 

Catalog cu rezultatele la TSU; 

Creşterea cu cel puțin 10% a 

rezultatelor la examenele naţionale 

față de anul școlar 2017-2018 

Cunoaşterea şi aplicare a noilor ordine şi 

metodologii MEN. 

Documente 

specifice; 

Director; Director 

adjunct; 

La data 

apariţiei 

90% din  numărul de angajați ai 

unităţii cunosc și aplică 

reglementările legale 

Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea 

activităţii, în vederea corelării obiectivelor 

la nivel naţional cu cele stabilite la nivel 

local, în funcţie de resursele existente în 

unitate 

ROFUIP; 

Documente de 

prognoză ISMB, 

MEN 

Director, director 

adjunct, 

Comisia de 

curriculum 

Permanet 

Corelarea obiectivelor de la nivel local 

cu cele stabilite la nivel naţional; 

Creşterea rezultatelor învăţării 

cu cel puțin 30% față de anul școlar 

2017-2018 

Monitorizarea desfăşurării activităţilor în 

CDI. 
Grafic de activităţi 

Profesor 

documentarist 
Lunar 

Respectarea 100%  a graficului de 

activităţi 

Utilizarea programelor informatice şi a altor 

programe pentru activitatea de predare - 

învăţare - evaluare 

Programe informatice 

Sala multimedia CDI; 

Sala 3/A; Sălile de clasă 

din corpul B; laboratoare 

Director, director 

adjunct, 

Şefi de catedră 

Permanet 

Proiecte didactice, 

Fişe de asistenţă la oră; 

Peste 50% din cadrele didactice 

folosesc programe informatice 

Formarea cadrelor didactice şi didactice 

auxiliare şcolii pe problemele utilizării 

programelor informatice 
Buget de 5000 lei 

Director, director 

adjunct, responsabil 

formare 

Conform 

graficelor de 

desfăşurare a 

cursurilor 

Diploma de participare la curs; 

Toate cadrele didactice ştiu să 

folosească programe informatice 

Realizarea RAEI şi completarea datelor în 

aplicaţia informatică 

Aplicaţia 

informatică 

ARACIP 

Director, director 

adjunct, Membrii 

CEAC 

Conform 

graficelor 

ARACIP 

Fişă de monitorizare a 

documentelor încărcate în aplicaţia 

informatică 
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Activităţi Resurse materiale Responsabilităţi Termene Indicatori de performanţă 

Îndrumarea şi coordonarea elaborării CDŞ 

pentru toate clasele şi avizarea acestora 

Scheme orare, 

proiecte de CDŞ 

Director, responsabili 

comisii metodice/ 

catedre 

Conform 

termenelor de 

avizare 

Avizarea propunerileo de CDŞ de 

către inspectorii de specialitate 

Monitorizarea respectării programelor 

disciplinelor opţionale CDŞ 

Grafic de asistenţe 

directori 

Director, director 

adjunct 
Permanent  

Fişe de asistenţe la oră; 

Aviz I.S.M.B. pe toate programele 

CDŞ; 

Toți profesorii respectă și aplică 

programa 

Consilierea cadrelor didactice în stabilirea 

ofertei educaţionale 

Planuri cadru, 

dosarul comisiei de 

curriculum 

Director, director adjunct, 

membrii comisiei de 

curriculum 
Martie 2019  Oferta educaţioanlă 

Realizarea asistenţelor şi interasistenţelor 
Grafic de asistenţe şi 

inerasistenţe 

Director, director adjunct, 

şefi de comisii 

metodice/catedră 
Permanent 

Fişe de asistenţe şi interasistenţe 

la oră 

Urmărirea performanţelor cadrelor didactice 

în domeniul activităţii didactice, ştiinţifice 

şi de formare 

Portofoliile cadrelor 

didactice 

Director, director 

adjunct, membrii 

CEAC 

Permanent 
Fişe de activitate pentru fiecare 

cadru didactic 

Consultarea elevilor şi părinţilor în 

stabilirea ofertei educaţionale 2019-2020 

Oferta educaţională 

actuală 

Director; Director 

adjunct; 

Diriginţi; C.A. 

Semestrul II 

Adaptare la nevoile specifice; 

85% din numărul total de părinți 

participă la ședințe; 

Oferta educaţiomală 

Folosirea diversificată a instrumentelor de 

evaluare cu accent pe caracterul 

preponderent formativ al evaluării. 

Descriptori de 

performanţă 

Director; Director 

adjunct; Responsabil 

comisii metodice 

Permanent 

Lucrări de evalaure; teste de 

evaluare, 

Toate cadrele didactice folosesc 

instrumente diversificate de 

evaluare 

Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor 

elevilor la evaluările interne şi externe. 

Responsabili arii 

curriculare 
Director, Permanent Analize rezulatelor la evaluări 

Sprijinirea cadrelor didactice pentru 

participarea la cursuri de perfecţionare 
Logistică, cererile 

cadrelor didactice 

Directori, responsabil 

comisie de formare 

Conform 

graficelor 
Numărul de participanţi 
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Activităţi Resurse materiale Responsabilităţi Termene Indicatori de performanţă 

Stimularea cadrelor didactice de a se înscrie 

la grade didactice 

LEN/2011 

Recomandări ISMB 

Directori 

Comisii Metodice 

Octombrie 

(C.P. ) 
Standarde 

Promovarea colaborării în cadrul comisiilor 

metodice şi pe domenii, acordarea de atenţie 

opiniilor colegilor de echipă, ţinând seama 

de observaţiile lor 

Responsabilii de arii 

curriculare 

Director, director 

adjunct 
Permanent Comunicarea interpersonală 

Luarea de atitudine faţă de situaţiile 

negative, cu discreţie şi profesionalism 
Regulament intern. Directori,  membri CA 

Conform 

solicitărilor 
Rezolvarea conflictelor 

Monitorizarea, negocierea şi rezolvarea 

disfuncţionalităţilor pentru evitarea şi 

preîntâmpinarea conflictelor majore 

Comunicarea intra-

instituţională şi 

interpersonală 

Director, director 

adjunct 
Lunar Adaptare la cerinţele specifice 

Asigurarea unui climat de muncă eficient în 

folosul elevilor, beneficiari ai sistemului 

educaţional 

Dotări materiale, 

logistica 
Director, director adjunct; 

cadre didactice 
Permanent 

Toți elevii beneficiză de climat  

 adecvat  

Stimularea elevilor cu rezultate bune la 

învăţătură prin premiere, participarea în 

tabele gratuite, etc. 

Fond de premiere 

2500 lei; 

Sponsolizări 

Director, director 

adjunct; diriginţi 
Iunie 2019 

Premierea tuturor  elevilor 

cu rezultate deosebite 
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2. Resurse umane 

OT1.1 Diseminarea şi aplicarea de către toate cadrele didactice a tuturor documentelor de politica educaționala elaborate de MEN şi ISMB; 

OT1.2 Cunoaşterea legilor, ordinelor, metodologilor şi celorlalte acte normative privind încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea cadrelor didactice, personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic; 

OT1.3 Formarea corpului profesoral în perspectiva unui învăţământ competitiv; 

OT1.4 Implicarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic în procesului instructiv educative; 

OT2.1 Aplicarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a activităţii cadrelor didactice, prin asistenţe, interasistenţe şi lecţii demonstrative; 

OT2.2 Prezentarea unor repere ale formării personalului didactic (oferta CCD, CMBRAE, Universitatea Bucureşti); 

OT3.1 Adaptarea curriculum-ului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele societăţii actuale; 

OT3.2 Alegerea şi urmărirea unor indicatori sintetici şi obiectivi pentru activitatea didactică şi nedidactică. 

OT4.1 Realizarea serviciului pe şcoală a cadrelor didactice şi implicarea personalulu nedidactic în supravegerea elevilor în timpul pauzelor;  

OT4.2 Formarea cadrelor didactice pe tema creativităţii proiectării orei de consiliere şi orientare/dirigenţie; 

OT4.3 Intensificarea colaborării unităţii noastre şcolare cu alte instituţii ale statului (ISMB, IS2, Prefectura Municipiului Bucureşti, Primăria sectorului 2, 

CMBRAE, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Secţia 9 de Poliţie, Poliţia Locala Sector 2).  

OT5.1 Monitorizarea resurselor umane, financiare şi materiale în vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite; 

OT5.2 Formarea specifică prin programe acreditate a personalului implicat în achiziţii publice; 

OT6.1 Corelarea activităţilor specifice din domeniul resurselor umane de la nivelul planului de managerial al comisiilor metodice, activităţii educative şi al 

directorului;  
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Activităţi Resurse materiale Responsabilităţi Termene Indicatori de performanţă 

Constituirea posturilor şi catedrelor, întocmirea 

proiectul de incadrare pentru anul scolar 2019- 

2020 

Planuri cadru, statul de 

funcţii, recensământul 

copiilor de vârstă şcolară 
Director 

Conform 

termenelor din 

metodologie 

Proiectul de încadrare pentru 

2019-2020. Ocuparea tuturor 

posturilor cu personal calificat 

Actualizarea contractelor de muncă. Întocmirea 

actelor adiţionale 
Legislaţie Secreatr şef Periodic 

Contracte de muncă. 

Completarea la zi a tuturor 

informaţiilor în REVISAL 

Realizarea procedurilor de disponibilizare 

(concediere şi pensionare). 

Codul muncii, lege 

pensiilor 
Director, secretar şef 

Conform 

termenelor din 

legislaţie 

Dosare de pensionare, decizii de 

încetare a contractelor de muncă 

Realizarea procedurilor de ocupare a posturilor şi 

catedrelor vacante pentru personalul din subordine 

– conform criteriilor naţionale locale şi proprii. 

Comisia de 

încadrare 

Secretariat 

Director, 

Secretar şef 

Conform 

grafic de 

mobilitate 

Fişa de încadrare; 

Realizarea tuturor procedurilor 

necesare; 

Transmiterea către inspectoratul şcolar a 

documentelor legate de încadrarea cu personal 
Logistică 

Director, 

Secretar şef 

Conform 

termenelor din 

metodologie 

Transmiterea tututor situaţiilor 

conform termenelor 

Realizarea graficului profesorilor de serviciu pe 

şcoală şi monitorizarea respectării lui 
Orar 

Comisia de realizarea 

a orarului 
Februarie 

2019 

Graficul profesorilor de 

servciciu, condica de prezenţă 

cadre didactice 

Completarea/actualizarea SIIIR   

Logistică; Baza de 

date existentă 

Metodologi 

Director 

Responsabil SIIIR 
Permanent 

Extrase din SIIIR; 

100% actualizare date SIIIR 

Organizarea la nivelul unităţii şcolare a unor 

mese rotunde, dezbateri în cadrul Consiliului 

profesoral având ca tematică asigurarea calităţii 

în învăţământ 

Legislaţie, 

bibliografie specifică 

Director,  

Director adjunct 
Semestrial 

Procese verbale consiliul 

profesoral;  

Asigurarea asistenţei sanitare şi a protecţiei 

muncii. 

Cabinet medical 

Documentaţia SSM, 

PSI 

Responsabil comisia 

SSM şi PSI 
Permanent 

Bilanţul comsiilor SSM şi PSI; 

Toți elevii și întreg personalul 

școlii beneficiază de asigurarea 

condiţiilor de 

sănătate şi de securitate 
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Activităţi Resurse materiale Responsabilităţi Termene Indicatori de performanţă 

Monitorizarea participării la cursuri de 

perfecţionare a personalului didactic 

Reglementări in 

vigoare, logistică 

Director, director 

adjunct, responsabil 

comisie perfecţionare 

Lunar 
Creșterea număr de participanţi 

cu 25% față de anul 2017-2018 

Monitorizarea activităţii cadrelor didactice prin 

asistente la ora şi interasistenţe 
Garfic de asistenţă 

Director, director 

adjunct 
Permanent 

Fişe de asistenţă; 

Toate cadrele didactice vor fi 

asistate la cel puțin 2 

ore/semestru 

Realizarea unui curs de formare în şcoală cu toţi 

diriginţii 

Videoproiector, 

Suport de curs 

Responsabilul cu 

formarea continua 
Martie 2019 

Adeverinţe/atestate de formare; 

Tot personalul vizat participă la 

curs 

Participarea cadrelor didactice la acţiuni/ 

consfătuiri metodice la nivel de sector şi 

municipiu 

Profesori 

Comunicare 

Responsabilii 

comisiilor metodice 
Lunar 

Statistica participării (inspectori 

de specialitate); 

Respectare zilei metodice în 

orar; 

Toate cadrele didactice participă 

Lecţii  demonstrative, asistenţe mai ales în cazul 

cadrelor didactice debutante, necalificate în 

vederea consilierii acestora 

Garfic de asistenţe; 

Plan managerial 

comsii metodice 

Director, director 

adjunct; Responsabili 

comisii metodice 

Conform 

grafic 

Fişe de asistenţă; 

Procese-verbale; 

Realizarea a cel puţin unei lecţii 

demonstrative la nivelul ficărei 

catedre pe semestru 

Stimularea, prin mijloace materiale şi morale, a 

formării şi dezvoltării profesionale. 
Buget 

Director, director 

adjunct; 
Permanent 

Existenţa în buget a unei sume 

pentru formare profesională 

Realizarea unui sistem intern de comunicare 

rapid, eficient şi transparent. 
Logistică 

Director, director 

adjunct 
Permanent 

Folosire mijloacelor moderne de 

comunicare 

Încurajarea unei culturi organizaţionale care 

stimulează comunicarea deschisă participarea şi 

inovaţia. 

Logistică; legislaţie 
Director, director 

adjunct 
Permanent 

Implicarea cadrelor în activitatea 

organizaţiei 

Diseminarea informațiilor prin utilizarea stației 

locale de radio 
Stația locală radio 

Director, 

Secretar șef, 

Cadre didactice 

Permanent  

Rezolvarea cu celeritate a 

tuturor situațiilor statistice, 

Comunicare promptă și unitară a 

informațiilor 
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Activităţi Resurse materiale Responsabilităţi Termene Indicatori de performanţă 

Normarea unui post suplimentar la 

compartimentul secretariat (preferabil 

informatician) 

Statul de personal; 
Director, 

Membrii CA 
31.08.2019 

Realizarea demesurilor către 

ISMB; 

Rezolvarea cu discreţie şi abilitate a diferitelor 

situaţii conflictuale care pot apărea între cadrele 

didactice, între elevi şi profesori, între profesori 

şi părinţi, în scopul asigurării unui climat de 

muncă eficient 

Comunicare 

interpersonală 

Consiliul de 

administraţie, comisia 

paritară 

Permanent 
Rezolvarea tuturor  situaţiilor 

apărute, conform legislaţiei în 

vigoare 

Asigurarea consilierii generale şi specifice 

pentru întreg personalul din subordine. 

Legislație, 

logistică 

Director, 

Responsabili de 

compartimente 

Permanent 
Existenţa în şcoală a unei 

atmosfere eficiente de lucru 

Creşterea ponderii personalului didactic cu 

performanţe deosebite 

Legislație, 

logistică 

Director,  

Director adjunct 
Permanent 

Cel puțin 30% din numărul 

cadrelor didactice vor avea 

performanţe 

Repartizarea echitabilă şi în conformitate cu 

criteriile naţionale şi locale, a stimulentelor 

materiale şi morale stabilite prin lege pentru 

cadrele didactice şi nedidactice şi pentru elevi. 

Liste cu elevi 

Legislaţie 

Director,  

director adjunct 

Când este 

cazul 

Respectarea 100% a 

legislaţiei 

Arhivarea şi păstrarea documentelor oficiale 

privind personalul unităţii şcolare 
Dosarele de personal 

Director, director 

adjunct; Secretar 
Permanent 

Fişe de arhivare; Arhivarea 

tuturor dosarelor de personal 
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3. Resurse materiale şi financiare 

OT1.1 Cunoaşterea legilor, ordinelor, metodologilor şi celorlalte acte normative privind activitatea serviciilor finaciar contabil, secretariat şi adminsitrativ; 

OT2.1 Implementarea sistemului de control intern managerial; 

OT3.1 Asigurarea condiţiilor adecvate pentru studiu şi lucru în şcoală; 

OT3.2Asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării procesului instructiv în condiţii moderne; 

OT4.1 Dotarea unităţii şcolare cu sistem de supreveghere cu camere video şi cartelă magnetică; 

OT4.2 Realizarea unei staţii de radio locale pentru stabilirea unui climat plăcut pe timpul pauzelor; 

OT5.1 Gestionarea eficientă a resurselor materiale; achiziţionarea de soft-uri educaţionale; reţea de internet; 

OT5.2 Modernizarea sălilor de clasă şi laboratoare dotate pentru învăţământul de performanţă (mobilier nou; tablă ecologică, etc.) 

OT5.3 Modernizarea laboratoarelor de informatică, fizică, chimie, biologie; 

OT5.4 Asigurarea egalităţii de şanse pentru elevii şi tineri cu CES; 

OT6.1 Fluidizarea fluxului informaţional dintre unitate şi instituţiile partenere: ISMB, Direcţia de Administrare şi Patrimoniu a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar sector 2, Primăria sectorului 2; 

OT6.2 Realizarea unui catalog electronic; 

OT6.3 Actualizarea permanentă a informaţiilor de pe site-ul şcolii pentru informarea a părinţilor; 
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Activităţi Resurse materiale Responsabilităţi Termene Indicatori de performanţă 

Deschiderea unei noi căi de acces în curtea 

liceului pentru elevii din învăţământul 

primar şi gimnazial 

Buget extimat 

5000 lei 

Director, director 

adjunct, contabil, 

adminsitrator 

31.08.2019 
Realizarea 100% a lucrării 

propuse 

Refacerea actualei intrări în şcoală, pentru 

a permite accesul în curtea şcolii a 

maşinilor de intervenţeie în caz de urgenţă 

Buget extimat 

3000 lei 

Director, director 

adjunct, contabil, 

adminsitrator 

31.08.2019 
Realizarea 100% a lucrării 

propuse 

Amenajarea unei săli de mese pentru 

desfăşurarea unui program tip after school 

Buget extimat 

50000 lei 

Director, director 

adjunct, contabil, 

adminsitrator 

31.08.2019 

Documente de recepţie al 

lucrărilor; 

Realizarea 100% a lucrării 

propuse 

Amenajarea terenurilor de sport (corp A, 

corp B).  

Buget extimat 

30000 lei 

Director, director 

adjunct, contabil, 

adminsitrator 

31.08.2019 

Documente de recepţie al 

lucrărilor; 

Realizarea 100% a lucrării 

propuse 

Realizarea gardului împrejmuitor al şcolii 
Buget extimat 

50000 lei 

Director, director 

adjunct, contabil, 

adminsitrator 

31.08.2019 

Documente de recepţie al 

lucrărilor; 

Realizarea 100% a lucrării 

propuse 

Utilizarea staţiei radio pentru asigurarea 

unei mai bune diseminări a informaţiilor 
Staţia radio 

Coordonator educativ 

Conisliul elevilor 
Permanet 

Progamul staţie radio; 

Informarea elevilor 

Efectuarea analizei privind necesarul de 

reparaţii curente 
Buget 

Directori, Consiliul 

de administraţie; 

contabil 

Iunie 2019 Situaţia corpurilor de clădire 

Identificarea surselor extrabugetare de 

finanţare.  
Spaţii disponibile 

Director, director 

adjunct;  contabil 
Permanent Veniturile extrabugetare 

Prelungirea contractelor de închiriere 
Contracte de 

închiriere 

Director, contabil, 

adminsitrator 
August 2019 

Acte adiţionale la  toate contractele 

de închiriere 
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Activităţi Resurse materiale Responsabilităţi Termene Indicatori de performanţă 

Dezvoltarea fondurilor extrabugetare şi 

repartizarea lor conform priorităţilor 
Contracte 

Director, director 

adjunct 

Când este 

cazul 
Liste de priorităţi, fişe de achiziţii 

Repartizarea mijloacelor fixe şi a 

obiectelor de inventar achiziţionate, 

conform planificării. 

Fişa de inventar 

 

Director, director 

adjunct 

Când este 

cazul 
Asigurarea condiţiilor optime 

pentru un învăţământ de calitate 

Centralizarea datelor privind acordarea 

burselor şcolare 

Legislaţie 

Logistică 

Director, director 

adjunct, Secretar şef 

Februarie 

2019 
State de paltă pentru burse 

Asigurarea condiţiilor necesare privind 

iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă, 

canalizarea şi paza. 

Bugetul 
Director, director 

adjunct 
Permanent 

Asigurarea plăţii facturilor pentru 

utilităţi la termen 

Întocmirea documentelor şi a rapoartelor 

tematice curente şi speciale, cerute de 

ISMB, IS2, CCD, MEN şi autorităţile 

locale 

Proceduri 
Director, director 

adjunct 

Când este 

cazul 
Realizarea docuemntelor solicitate 

Întocmirea documentelor legale privind 

managementul financiar. 
Legislaţii Contabil Lunar Bilanţul contabil 

Arhivarea şi păstrarea documentelor 

financiare oficiale. 
Contabilitate 

Director, director 

adjunct 
Anual 

Note de arhivare, repectarea 

legislaţiei 

Îmbunătăţirea dotărilor cu echipamente IT 
Resurse 

extrabugetare 
Director, contabil Mai 2019 Fişe de inventar 

Asigurarea transparenţei elaborării şi 

execuţiei bugetare.  
Buget Director, contabil lunar Bilanţ contabil 

Asigurarea colaborării între serviciile: 

secretariat şi contabiliatte, la realizarea 

unor situaţii financiar-contabile 

dependente de normele didactice, 

încadrare 

Documente 

contabilitate 
Director, contabil Permanent Realizarea documentelor 
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4. Relaţia cu comunitatea. Parteneriate şi programe 

 

OT1.1 Fructificarea oportunităţilor oferite de proiecte de colaborare locală, regională şi nu numai / dezvoltarea parteneriatelor 

OT1.2 Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu partenerii educaţionali. 

OT2.1 Crearea unei modalităţi de recompensare a performanţelor şcolare şi extraşcolare prin excursii şi programe speciale; 

OT2.2 Elaborarea de chestionare de evaluare a interesului populaţiei şcolare pentru anumite discipline şi formularea ofertei în concordanţă cu aceste 

chestionare; 

OT3.1 Creşterea gradului de consultare a părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale 

OT4.1 Încheierea unor parteneriate cu toţi factorii implicaţi în asigurarea siguranţei elevilor; 

OT4.2 Înfiinţarea şi dezvoltarea diviziei civice voluntare a liceului nostru; 

OT4.2 Implicarea elevilor, cadrelor didactice si parintilor in actiuni de voluntariat / caritabile; 

OT5.1 Închirierea apaţiilor excedentare pentru a obţine resurse extrabugetare; 

OT6.1 Înfiinţarea Asociaţie părinţilor cu personaliate juridică; 

OT6.2 Particparea reprezentaţilor primăriei, a consiliului local, a părinţilor şi a elevilor la toate deciziile ce privesc funcţionarea şcolii 

OT6.3 Colaborarea în condiţii de parteneriat cu ISMB, CCD, Biserica, Jandarmeria, Poliţia de proximitate, Poliţia comunitară, Pompierii, ISU, etc. 
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Activităţi Resurse materiale Responsabilităţi Termene Indicatori de performanţă 

Organizarea zilei Liceului: „62 de ani de 

la înfiinţarea Liceului Teoretic Lucian 

Blaga” 

Buget fonduri 

proprii 1000 lei; 

Logistică 

Director, director 

adjunct, membri CA 
Mai 2019 

Organizarea evenimentelor 

Participarea repezenataţilor 

ISMB, Primarie, Biserică, etc. 

Implicare a părinţilor şi a comunităţii 

locale în viaţa şcolii 
Asociaţia părinţilor 

Director, director 

adjunct,Coordonator 

educativ; 

Permanent 
Particpare reprezentanţilor 

părinţilor la sedinţele CA şi ale 

consiliilor claselor 

Organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de 

câte ori este cazul şi informarea corectă a 

acestora despre situaţia şcolară şi 

frecvenţa copiilor lor 

Comitetele de 

părinţi; procedura de 

desfăşurare a 

sedinţelor cu părinţii 

Coordonator 

educativ, diriginţi 
Lunar 

Procese verbale de la şedinţele cu 

părinţii; 

Participarea a cel puţin 60%  din 

părinţi la şedinţe 

Organizarea de acţiuni exstraşcolare 

(simpozioane, serbări, excursii, seri 

culturale şi de dans etc.) cu participarea 

nemijlocită a părinţilor 

Logistică; procedura 

de organizare a 

activităţilor educative 

Coordonator 

educativ, diriginţi 
Permannet 

Creştere numărului de activităţi 

extraşcolare cu cel puţin 25%; 

Creşterea gradului de participare a 

părinţilor cu cel puţin 10% 

Organizarea de programe interactive pe 

probleme ale elevilor, cu participarea 

profesorilor, părinţilor, primăriei, 

bisericii, poliţiei, a cadrelor sanitare 

Logistică; 

Internet 

Director, director 

adjunct,Coordonator 

educativ; 

Cel puţin unl 

pe lună 

Creşterea numărului de elevi 

împlicaţi în activităţi cu cel puţin 

20% 

Participare elevilor la activităţi de 

voluntariat în cadrul parteneriatului cu  

Divizia Civică Voluntară 

Paarteneriatul cu 

Divizia Civică 

Voluntară 

Director, director 

adjunct, Coordonator 

educativ; 

Săptămânal 

Implicare în activităţile derurate 

de Garda Civică Voluntară a cel 

puţin 20% din elevii claselor a IX-

XI 

Editarea de reviste şcolare Logistică 

Director, director 

adjunct,comitet de 

redacţie 

Trimestrial 
Creşterea tirajului cu cel puţin 5% 

pentru fiecare lună 

Organizarea unor echipe mixte pentru 

realizarea proiectelor de dezvoltare 

comunitară. 

Proiecte ale 

comunităţi locale 

Director, director 

adjunct,Coordonator 

educativ; 

Trimestrial 
Creşterea cu cel puţin 30% a 

proiectelor derulate 
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Activităţi Resurse materiale Responsabilităţi Termene Indicatori de performanţă 

Derularea cu succes a acţiunii de colectare 

a cererilor de cedare a 2% din impozitul 

anual, atât de la personalul şcolii, cât şi de 

la părinţi în vederea dezvoltării bazei 

materiale 

Asociaţia părinţilor 
Preşedintele 

asociaţiei părinţilor 
Mai 2019 

Creşterea cu cel puţin 20% a 

cererilor de cedare a 2% din 

impozit 

Stabilirea unei mai bune colaborări cu 

agenţii Poliţiei comunitare şi cu poliţistul 

de proximitate 

Procedura de 

prevenire a 

violenţelor 

Director, director 

adjunct, Coordonator 

educativ; 

Lunar 

Creşterea numărului orelor de 

dirigenţie la care participă 

poliţistul de proximitate cu cel 

puţin 30% 

Identificarea nevoilor de educație ale 

comunității locale și a posibilităților de 

satisfacere a acestora; realizarea 

proiectelor în parteneriat şcoala- 

comunitate în folosul ambelor părți;     

Reglementări legale, 

logistică 

Director, director 

adjunct, 

coordonator educativ 

Permanent 
Realizarea unui număr de cel 

puţin 20 proiecte de parteneriat 

Fluidizarea fluxului informaţional între  

unitatea școlară și comunitatea locală prin 

redactarea de materiale informative 

periodice, în formă tipărită sau 

electronică;  

Date statistice, 

logistică 

Director, director 

adjunct,coordonator 

educativ 

Pemanent 
Transmitera tuturor informaţiilor 

elocvente către comunitatea locală 

Identificarea şi valorificarea potențialului 

de care dispun organizațiile 

nonguvernamentale în domeniul educativ 

și comunitar; 

Reglementări legale, 

logistică 

Director, director 

adjunct,coordonator 

educativ 

Permanent  
Identificarea 100% a 

potențialului 

Sprijinirea organizării de cursuri sau 

forme de pregătire pentru satisfacerea 

nevoilor exprimate de comunitatea locală, 

prin intermediul CDI. 

Fonduri materiale 

Director, director 

adjunct,coordonator 

educativ 

Când este 

cazul 

 

Cel puțin 10% din numărul 

persoanelor intersate se înscriu 

la cursuri 
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Activităţi Resurse materiale Responsabilităţi Termene Indicatori de performanţă 

Colaborare cu Poliţia în şcolarizarea 

elevilor. 
Situații statistice 

Director, director 

adjunct,Diriginţi/învă

ţători 

Când este 

cazul 

Reducerea abandonului școlar 

cu 45% 

Eficientizarea colaborării  cu Asociaţia 

părinţilor. 
Asociaţia părinţilor 

Director, director 

adjunct, 

Consiliu de 

administrație 

Permanent 

Cel puțin 80% din numărul 

părinților se  implică activ în 

viața școlii 

Facilitarea de către echipa managerială, a 

participarii reprezentaţilor primăriei, a 

consiliului local, a părinţilor şi a elevilor 

la toate deciziile ce privesc funcţionarea 

şcolii. 

Reglementări legale, 

logistică 

Director, 

Director adjunct, 

 

Permanent 100% participare 
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Monitorizare şi evaluare 

Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi 

managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi. 

Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor la un moment 

dat. 

Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza managerială 

semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului de administraţie al şcolii. 

Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm 

şi la care ne raportăm: elevii, părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi partenerii de 

proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii. 

Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor 

stabiliţi. 
 

Instrumente de monitorizare utilizate:  

 ghiduri de interviu; 

 chestionare; 

 ateliere de lucru; 

 analiza statistică; 

 evaluări de parcurs. 

DIRECTOR, 

prof. Mihael Mihalcea 


