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Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice  reglementate prin 
urmatoarele documente:  

 Legea Educatiei Nationale nr.1/2011  

 Legea nr. 35/2006 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt;  

 Ordonanta de urgenta privind asigurarea calitatii educatiei nr.75/12.07.2005;  

 Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar aprobat prin  O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005;  

 O.M.Ed.C. nr.5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuarii studiilor după finalizarea învatamântului obligatoriu; ;  



                                      

 

 

 

 Ordin MECTS nr. 4034/2011 , cu privire la structura anului şcolar 2013/2014  

 Guvernul României-Programul National de Guvernare 2009/2012.  

 Ordin MECTS nr. 4801/08.2010 cu privirea la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul 
şcolar 2013/2014 

 Ordinul MECTS nr. 4802/08.2011 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a calendarului admiterii în 
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013– 2014  

 Ordinul MECI nr. 5097/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele de studiu din învăţământul preuniversitar 
secundar inferior, ciclul gimnazial;  

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

 Ordinul MECI nr. 5132/2009 privind activităţile specifice, funcţii de diriginte;  

 Ordonata de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata prin Legea nr. 81 / 2006;  

 Raport asupra Starii Sistemului National de Învatamânt – 2013.                                
 

Liceul Teoretic ”Ion Mihalache” Topoloveni  urmăreşte pentru anul şcolar 2016/201, realizarea următoarelor obiective: 
 

 Încurajarea participării la învăţământul obligatoriu;  

 Informatizarea sistemului de educaţie;  

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

 Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor educaţionale;  

 Creşterea calităţii în educaţie prin formarea personalului didactic. 

 Modernizarea şi democratizarea actului managerial ( proiectare, decizie, formare);  

 Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie;  

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

 Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale în educaţie. 

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

performanţă, eficienţă, standarde europene, accesibilitatea la educaţie, învăţare continuă, oferte educaţionale, resurse umane, 

responsabilitate. 

MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE 

 

Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept al tuturor. 

Şcoala noastră are misiunea de a asigura tuturor elevilor o educaţie de calitate centrată pe nevoile lor de formare, astfel încât tânărul de 

mâine să se poată adapta cerinţelor profesionale ale societăţii române sau europene. 

Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi dezvoltarea acestora pentru obţinerea de 

performanţe. 

Ne dorim şi vom acţiona pentru implicarea activă a beneficiarilor direcţi şi indirecţi în probleme şcolii. 

Şcoala noastră trebuie să fie o instituţie care să promoveze valorile, care să dea posibilitatea tuturor factorilor implicaţi în procesul 

instructiv-educativ să se afirme şi să-şi pună în valoare calităţile profesionale. 



                                      

 

 

 

Ne propunem să inovăm, să reinventăm educaţia, astfel încât să pregătim elevii noştri pentru societatea de mâine. 

 

 

 

 

 

VIZIUNEA 

 

„Şcoala se confundă cu viaţa… una o întregeşte pe cealaltă! Şcoala îţi dă posibilitatea să-ţi trăieşti viaţa complet. Viaţa nu-i decât 

continuitate a şcolii, dar fără profesori.” (Ion Minulescu) 

Copiii de azi vor clădi lumea de mâine, iar viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă! 

 

 

I. IDEALUL EDUCAŢIONAL al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în 

formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru 

dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața 

muncii (Cf. Art .1 (3) din Legea nr1 /2011). 

 

II. VALORI ŞI ATITUDINI promovate de şcoală: 

 respect şi încredere în sine şi în ceilalţi; 

 recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane; 

 receptivitate la emoţiile celorlalţi; 

 valorizarea relaţiilor interpersonale; 

 valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor; 

 adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare; 

 motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional; 

 responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră; 

 interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea cunoaşterii; 

 orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în viitor. 

 

ANALIZA SWOT 

      (DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN) 

 
PUNCTE TARI (S) 

 

 Prestigiul unităţii şcolare, cotată printre cele mai bune şcoli din judeţ; 

 Buna colaborare a şcolii cu factorii de decizie din sectorul educativ (ISJ Argeș, Primăria Topoloveni, Consiliul Local) şi cu 

familiile elevilor ; 



                                      

 

 

 

 Implicarea activă a autorităţilor locale (Primăria Topoloveni, Consiliul Local, Consiliul Judeţean) pentru dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a şcolii; 

 Încrederea manifestată de către părinţi şi comunitatea locală în personalul didactic al şcolii;  

 Corpul profesoral este format exclusiv din cadre didactice calificate; 

 Cca. 85% din cadrele didactice sunt titulare ale posturilor didactice din unitatea noastră de învăţământ; 

 Cca. 80 % dintre cadrele didactice au gradul didactic I; 

 Interesul cadrelor didactice din şcoală pentru perfecţionare profesională prin participarea la cursuri de formare continuă; 

 Existenţa unei Oferte Educaţionale în concordanţă cu nevoile de formare ale elevilor; 

 CDS care permite valorificarea abilităţilor individuale ale elevilor, creşte motivaţia pentru învăţare, reduce abandonul şcolar ;  

 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru admiterea și absolvirea  ciclului liceal, pentru promovarea Examenului de Bacalaureat, 

pentru  performanţă şi pentru recuperarea decalajelor în instruirea elevilor; 

 Desfăşurarea în şcoală a numeroase activităţi extraşcolare; 

 Derularea a numeroase proiecte de parteneriat județene; 

 Disponibilitatea elevilor şi părinţilor de a se implica în activităţile şcolii; 

 Toţi elevii absolvenţi ai şcolii continuă studiile în licee ( gimnaziu) și la diverse universități din țară și chiar din străinătate  (liceu); 

 Depăşirea mediei pe ţară în ceea ce priveşte rezultatele elevilor la Evaluări Naționale; 

 Numeroşi elevi cu performanţe şcolare şi sportive ilustrate prin obţinerea de premii la nivel judeţean şi naţional; 

 Dotarea şcolii cu computere, videoproiectoare  atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice în  procesul educativ, dar şi în scop 

administrativ; 

 Toate  computerele şcolii sunt conectate la Internet; 

 Bibliotecă dotată cu un număr de peste 15.403 de volume; 

 Existenţa de laboratoare: informatică, fizică, chimie, fonic şi a laboratorului AeL; 

 
PUNCTE SLABE (W) 

 

 Neimplicarea unor cadre didactice în actul decizional şi educaţional; 

 Reţinerea faţă de schimbările impuse de spiritul reformei, cantonarea în atitudini de respingere a noului  în activitatea şcolii; 

 Comisii metodice cu activitate slabă; 

 Cunoaşterea parţială a legislaţiei şcolare; 

 Implicarea insuficientă a unor cadre didactice în viaţa şcolii/ activităţi extracurriculare; 

 Existenta unor elevi aflaţi în grija unor tutori, părinții fiind plecați in străinătate; 

 Părinţi care nu se implică în rezolvarea problemelor legate de frecvenţa şi disciplina copiilor; 

 Insuficienta aplicare a metodelor moderne participativ-active în procesul de predare-învăţare-evaluare; 

 Deficienţe minore în comunicarea internă şi externă; 

 Lipsa unei săli de festivități și a unui centru de informare. 

 
OPORTUNITĂŢI (O) 



                                      

 

 

 

 

 Dorinţa autorităţilor educative pentru reformarea şi modernizarea învăţământului românesc; 

 Disponibilitatea unor societăţi comerciale de a contribui la dezvoltarea bazei materiale a şcolii; 

 Derularea unor importante activităţi extrabugetare; 

 Iniţierea unor parteneriate şcolare județene și naționale ; 

 Declararea învăţământului drept o prioritate naţională; 

 Creşterea gradului de autonomie instituţională a şcolii; 

 Participare la organizarea Târgului de oferte educaţionale; 

 Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic prin forme multiple;  

 Deschiderea tinerei generaţii către nou, posibilitatea accederii acesteia la informaţiile ce pot fi dobândite prin intermediul 

computerului sau Internetului ; 

 Necesitatea alinierii învăţământului românesc la standardele europene de educaţie ; 

 Alocarea de fonduri europene în vederea creşterii eficienţei şi calităţii actului educativ în România. 

 
AMENINŢĂRI (T) 

 

 Slaba motivare financiară a tuturor cadrelor didactice; 

 Insuficienta stimulare materială a cadrelor didactice performante; 

 Lipsa fondurilor financiare pentru achiziţionarea de materiale şi mijloace informative şi de comunicare; 

 Lipsa alocărilor bugetare pentru iniţierea şi derularea unor proiecte de dezvoltare şcolară; 

 Scăderea populaţiei şcolare şi reducerea numărului de ore la nivelul ariilor curriculare; 

 Lipsa abilităţilor de a lucra în echipă ; 

 Subfinanţarea învăţământului prin nealocarea procentului de 6% din PIB. 

 

1. MANAGEMENT ŞCOLAR 
Funcţii exercitate, motivaţii, scopuri: 

 Proiectare 

 Organizare 

 Coordonare \monitorizare 

 Control/evaluare 

 Motivare 

 Implicare/participare 

 Dezvoltare profesionala 

 Rezolvarea conflictelor 

     OBIECTIVE 

1. Asigurarea asistenţei manageriale la nivelul unităţii şcolare . 

2. Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională pentru fiecare nivel de studiu ale. 



                                      

 

 

 

3. Alegerea şi urmărirea unor indicatori sintetici şi obiectivi pentru activitatea didactică şi nedidactică în şcoală . 

4. Elaborarea planului de şcolarizare.  

5. Elaborarea unor instrumente de evaluare a activitătii instituţiei, conform cerințelor ARACIP.  

6. Monitorizarea resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor educaţionale. 

7. Consilierea cadrelor didactice în vederea implementării corecte a modificărilor legislative intervenite pe parcursul anului şcolar. 

8. Dezvoltarea instituţională. 

 

Nr. 

crt. 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE TERMENE RESPONSABILITĂŢI INFORMAŢII NECESARE 

1.  Refacerea organigramei unităţii şcolare în conformitate cu 

modificările legislative  

Octombrie 

2016 

Director Legea educatiei 

Metodologii 

2. . Masuri logistice pentru buna desfăşurare a procesului 

instructiv-educativ. 

 

Semestrul I şi 

II 

Director, 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

Cadrele didactice 

Proceduri  tematice  

CEAC 

3.  Asigurarea resurselor materiale şi umane-încadrări  

 

Sept 2016 

 

Director 

Dir. Adj  /C.A. 

Metodologii  

Legea Educatiei 

4.  Elaborarea Proiectului de dezvoltare pe termen mediu a 

unităţii şcolare  

Octombrie 

2016 

Director 

Dir adj/CA 

 

Metodologii MENCȘ 

5.  Elaborarea de Planuri manageriale, a tematicii Consiliului de 

Administraţie şi a Consiliului Profesoral.  

Semestrul  

I şi II 

Director 

Dir.adj/CA 

 

Metodologii MENCȘ 

6.  Emiterea deciziilor de constituire/funcții comisii Sept 2016 Director /CA Metodologii Legea 1 

7.  Numirea diriginţilor la clase;  

Organizarea comisiilor. 

12 septembrie 

2016 

Director/C.A. Conform ROFUIP 

8.  Actualizarea Regulamentului de Ordine Interioara al unităţii 

şcolare 

Septembrie 

2016 

Director, Consiliul 

Profesoral,  Consiliul 

de Administraţie,  

Regulamentul de Ordine 

interioara  

Rofuip 

9.  Alegerea Consiliului de Administraţie în Consiliul Profesoral-

functii membri 

12 sept 2016 Director Conform ROFUIP, 

legislaţiei în vigoare. 

10.  Întocmirea fişelor postului pentru cadrele didactice, realizarea 

rapoartelor de evaluare şi autoevaluare, precum şi pentru 

personalul didactic auxiliar şi nedidactic, a contractelor de 

muncă. 

Octombrie şi 

decembrie 

2016 

Director, 

Secretar, 

Lider sindicat 

Conform 

reglementărilor. 

 

11.  Întocmirea planului de şcolarizare pe niveluri de  

învăţământ (gimnazial, liceal ) în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, cu opţiunile părinţilor şi ale elevilor, cu condiţiile 

Cf. graficului  

 

 

Director, 

 Comisia  

pentru Curriculum  

Legislatia in vigoare 



                                      

 

 

 

concrete din unitatea de învăţământ  

12.  Completarea cataloagelor şi a altor documente şcolare. 2016/2017 Director 

Secretar şi diriginţii 

Regulamentul de 

completare şi eliberare a 

actelor  

13.  Intocmirea Graficului tezelor, a orelor de pregătire 

suplimentare pentru Evaluarea Naţionala și Bacalaureat 

,concursurile şcolare. 

Anul scolar  Resp. Comisii 

metodice 

Resp. CEAC 

Ordine MENCȘ 

14.  Asistenţe la ore. 

Monitorizarea activitatii de proiectare a lectiilor la toate 

disciplinele in special la cadrele didactice  care sunt in primii 

3 ani de activitate 

Conform 

graficului 

Director 

Dir adj, 

Responsabili catedre 

metodice 

 

ROFUIP 

Legea educatiei 

15.  Asigurarea cunoaşterii şi aplicării Ordonanţei de  

urgenţă privind asigurarea calităţii 

Sem I şi II Directori,  CEAC,  

Consiliul Profesoral  

 

Documente oficiale  

MENCȘ 

ARACIP 

16.  Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale financiare 

în vederea atingerii scopurilor educaţionale,  

 

Pe întreg anul 

şcolar 

Directori, 

C.A. 

 

ROFUIP 

Metodologia mişcării 

personalului didactic. 

17.  Stabilirea unor standarde de performanţă specifice  

unităţii de învăţământ în ceea ce priveşte activitatea  

didactică şi a, elevilor 

Sept-nov.2016 Directori 

responsabili  

catedre si comisii  

metodice 

CA 

Logistica, 

Documente 

minister/specialitate 

 

18.  
 

Elaborarea unor metode specifice şcolii  

pentru evaluare, autoevaluare conform standardelor de calitate 

Febr 2017 Directori 

CA 

Logistica, standarde  

MENCȘ, responsabili  

de catedre si comisii  

metodic 

19.  Stabilirea calificativelor acordate cadrelor didactice şi 

realizarea rapoartelor de autoevaluare şi evaluare. 

Sept 2016 Directori 

C.A. 

Contractul colectiv de 

muncă. 

Legislaţia in vigoare 

20.  Valorificarea rezultatelor inspecţiilor şcolare, sanitare,  

a celor efectuate de poliţie, pompieri şi  

-stabilirea de măsuri de remediere a eventualelor deficienţe la  

nivelul unităţii şcolare 

-Informarea privind concluziiile inspectiilor în consiliile 

profesorale 

Semestrul I si 

II 

Director  

Respon com met 

 

Notele de control 

Procese-verbale ale 

inspecţiilor 



                                      

 

 

 

21.  
 

 

Urmărirea performanţelor cadrelor didactice în  

domeniul activităţii didactice, ştiinţifice şi de formare  

 

Cf. graficelor   

 

Director  

responsabil  

comisia de  

perfecţionare 

Reglementări in  

vigoare,  

  

22.  Verificarea eficienţei cu care sunt utilizate spaţiile de  

învăţământ  

 

Sem II Director,  

Consiliul de  

administraţie 

Proceduri  

Legislatie protectia 

muncii 

23.  Asigurarea menţinerii condiţiilor igienico-sanitare în  

unitatea de învăţământ 

Permanent Administrator 

 

Rapoarte sanitare 

24.  
 

Asigurarea respectării legislaţiei în vigoare de către  

personalul şcolii, ROFUIP şi a ROI  

Pe întreg anul 

şcolar 

Director 

C.A. 

CEAC 

Reglementari legale 

Rapoarte  

proceduri 

25.  Recompensarea prin gradaţii de merit a personalului  

didactic, didactic auxiliar .  

Ian martie 

2017 

Director  

CA 

Metodologie gradatie 

merit MENCȘ 

26.  Sprijinirea cadrelor didactice pentru participarea la  

cursuri de perfectionare si pentru obtinerea gradelor  

didactice 

Conform 

ofertaCCD 

 

Director 

Responsabil 

perfectionare 

Metodologie MENCȘ 

27.  Promovarea colaborarii in cadrul comisiilor metodice  

si pe domenii, acordarea de atentie opiniilor colegilor  

de echipa, tinand seama de observatiile lor 

2016-

2017Conform 

planif com met 

Directori respons 

com metod. 

Comunicare 

interpersonala 

28.  Monitorizarea, negocierea şi rezolvarea  

disfuncţionalităţilor pentru evitarea şi preîntâmpinarea  

conflictelor majore 

Conform 

solicitarilor 

Directori 

Respons com  

Codul muncii 

Legea educatiei 

Rofuip  

29.   

Acordarea şi negocierea (dacă este cazul)  

calificativelor in urma evaluarii cadrelor didactice  

Iunie 

Aug 

2017 

Director 

CA 

Resp. Com met 

Proceduri  

Fise de evaluare 

 

Indicatori de performanţă : 

Ø Respectarea regulamentelor şi standardelor; 

Ø Atingerea standardelor; 

Ø Implicare; 

Ø Responsabilizare; 

Ø Claritate 

 

 

 

 



                                      

 

 

 

2.CURRICULUM 

Functii exercitate, motivaţii, scopuri:  

 proiectare, organizare, conducere operaţională,  

 motivare, decizie, şi comunicare, 

 control şi evaluare.  

 formare şi dezvoltare profesionala,  

 dezvoltarea echipelor 

 negociere si rezolvarea conflictelor,  

OBIECTIVE: 

1. Adaptarea curricumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor, dar şi la cerinţele societăţii . 

2. Elaborarea şi stabilirea ofertei educaţionale a şcolii în funcţie de nevoile specifice ale comunităţii locale. 

3. Aplicarea sistemului de evaluare internă şi externă conform cerintelor ARACIP. 

4. Monitorizarea folosirii manualelor alternative, corelarea conţinuturilor cu prevederile programelor şcolare. 

5. Valorificarea rezultatelor la Evaluarea Nationala, Bacalaureat  şi concursurile şcolare, pentru creşterea performanţelor şcolare, 

rezolvarea conflictelor. 

Nr. 

crt. 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE TERMENE RESPONSABILITĂŢI RESURSE/ 

1.  Elaborarea proiectului de încadrare a personalului 

didactic 

Asigurarea unităţii incadrarii , prin aplicarea 

planului cadru pentru fiecare ciclu de învăţământ  

Septembrie 

2016 

Directorul Documentele existente în 

mapa şcolii  

Machete de lucru  

Reglementari 

2.  Constituirea /organizarea comisiilor metodice şi de 

lucru. 

Septembrie 2016 Director, Consiliul de 

Administraţie, Consiliul 

Profesoral 

Legislatie in vigoare 

3.  Întocmirea rapoartelor de analiză pentru anul şcolar 

precedent, Raportul general privind starea si 

calitatea invatamantului  

Sept- 

Octombrie 2016 

Director, responsabilii 

comisiilor metodice şi 

de lucru 

Planul managerial al ISJ  

ARGES 

 

4.  Elaborarea planurilor manageriale pentru  

fiecare arie curriculară şi comisie de lucru 

   Septembrie -

octombrie          

2016 

Resp com met. Documente ale 

inspectorilor de 

specialitate 

5.  Aplicarea Curriculum-ului învăţământului 

respectând principiile şi criteriile de elaborare. 

Anul scolar Responsabili comisii  

şi catedre metodice 

Curriculum 

Metodologii  MENCȘ 

6.  Elaborarea proiectului activităţilor extracurriculare 

Planul managerial al activităţilor educative. 

Octombrie 2016 Consilierul pentru 

proiecte si programe 

educative. 

Responsabilul activităţii 

educative  

Calendarul activităţilor 

educative. Planul 

managerial al ISJ. 

7.  Elaborarea orarului unităţii şcolare, în raport cu Septembrie 2016 Comisia pentru Schemele orare. 



                                      

 

 

 

specificul ei si conf. ROFUIP întocmirea orarului. 

8.  Asigurarea necesarului de manuale şcolare gratuite 

pentru elevii claselor V-XII. 

12 septembrie 

2016 

Director, Administrator Planul de şcolarizare. 

 

9.  Proiectarea lectiilor la fiecare discilpina cu scopul 

cresterii motivarii elevilor pentru progres scolar si 

reducerea absenteismului  

Pe parcursul 

anului scolar 

 

Resp com met. 

Diriginti 

Consiliul prof.clasei 

Metodologie  2016-2017 

10.  Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor elevilor la 

evaluările  cunostintelor (teste iniţiale, teze, teste 

sumative, Evaluarea Naţionala, Bacalaureat). 

Semestrul I şi II Director, comisiile 

metodice 

Metodologia MENCȘ, 

privind Evaluarea 

Naţionala, Bacalaureat 

11.  Pregătirea suplimentara a elevilor pentru Evaluarea 

Naţionala și Bacalaureat 2017 

Conform 

calendarului. 

Responsabilii comisiilor 

metodice. 

 

Documentele specifice 

MENCȘ_Metodologia, 

calendar si programele per. 

Evaluare Natională, 

Bacalaureat 

12.  Aplicarea   criteriilor de notare unice la clasele  

V-VIII si liceu. 

 

Permanent  responsabili comisii  

şi catedre metodice 

Criterii 

Documente MENCȘ 

 

13.  Organizarea examenelor de corigenţe, validarea 

situaţiei şcolare. 

Conform 

calendarului 

2016/2017 

Director, C.A. 

Comisiile metodice 

ROFUIP 

14.  Organizarea concursurilor şcolare . Conform 

calendarului 

Responsabilii comisiilor 

metodice,. 

Metodologii. 

15.  Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice 

curente solicitate la ISJ  ARGES.  

Termenele cerute 

de ISJ 

Director, Consiliul de 

Administraţie 

Ordine MENCȘ 

ADRESE ISJ 

 

16.  Arhivarea şi păstrarea documentelor comisiilor  

metodice.  

Parcursul anului 

şcolar. 

Director, 

Resp com met 

Secretarul şcolii 

Conform prevederilor 

MENCȘ 

17.  Asigurarea abilitării şi consultanţei în probleme de 

curriculum pentru cadrele didactice. 

Semestrul I si II Director, Şefii de 

catedre 

Programele şcolare. 

18.  Organizarea probelor de evaluare initiala pe baza 

standardelor nationale de evaluare la fiecare 

disciplina. 

Planificarea si sustinerea tematicii de recapitulare la 

disciplinele indicate de minister. 

Septembrie 2016 

Primele 2 

saptamani 

Reponsabili comisii 

metodice 

Cadre didactice 

 

 

Conform reglementarilor 

 



                                      

 

 

 

19.  Monitorizarea testarii initiale  prin analizarea 

rezultatelor si stabilirea planului de actiune pentru 

amaliorarea rezultatelor scolare 

23sept -15 oct 

2016 

 

Consiliul profesoral  

Consilul de admin 

 

 

Conform Foii de parcurs 

2016-2017 

 

20.   
Organizarea/ desfaşurarea lucrărilor semestriale la 

clasele V- VIII si IX-XII 

Confrom  

planificarilor  

Ordin  

MENCȘ 

Director, responsabili  

catedre şi comisii  

metodice  

 

Reglementări legale,  

structura anului şcolar,  

calendarul desfaşurării  

tezelor 

21.  Urmărirea modului în care este aplicat proiectul 

curricular al şcolii şi felul în care acesta corespunde 

cerinţelor. 

Sem. I şi Sem. II Directorul, Comisia de 

Curriculum 

Documente lege CEAC 

22.  Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor elevilor la 

evaluările interne şi externe 

 

Sem II Director, responsabili  

catedre şi comisii  

metodice  

Analize 

Rapoarte 

 

23.  Controlul parcurgerii ritmice a programei şi a  

notării ritmice 

 

Lunar  

 

 

Director, responsabilii  

comisiilor metodice 

Planificări, cataloage,  

cadre didactice 

24.  Analiza obiectivă a nivelului de pregătire al elevilor 

cu măsuri de ameliorare concrete  

Sem II Responsabili catedre şi  

comisii metodice  

Analize, rezultate cadre  

didactice 

25.  Stimularea  elevilor câştigători ai concursurilor 

şcolare şi cadrelor didactice coordonatoare prin 

premierea acestora la nivelul unităţii şcolare 

Sem II Director, Comitetul  

reprezentativ al  

părinţilor, alţi parteneri  

sociali 

Parteneriate  

sponsorizari 

26.  Sondaje la nivelul cadrelor didactice legate de  

probleme curriculare pentru realizarea feedbackului 

în vederea transmiterii observaţiilor şi propunerilor 

la nivel superior 

Sem I 

Sem II 

Directori 

Ceac 

CA 

Chestionare 

cadre  

didactice 

 

27.  Monitorizarea desfăşurării lecţiilor la cabinetul 

A.E.L./informatica 

Lunar Resp com met Suportul AeL, cadre  

didactice, elevi 

CEAC 

28.  Monitorizarea activitatii de proiectare a lectiilor la 

toate disciplinele in special la cadrele  didactice care 

sunt in primii 3 ani de activitate 

Conform 

graficului 

Respons com met 

directori 

Monitorizarea activitatii de 

proiectare a lectiilor la 

toate disciplinele 

29.  Lărgirea paletei de activităţi opţionale pentru a 

putea oferi părinţilor şi copiilor cât mai multe 

variante, posibilităţi de alegere pentru  elevi  

Ian 2017 Consiliul pentru 

curriculum 

Conform metodologiei  



                                      

 

 

 

30.  Consilierea cadrelor didactice şi a părinţilor în 

stabilirea ofertei educaţionale – CDS atractiv, 

adaptarea lui la realităţile socio-profesionale ale 

comunităţii locale precum si nevoilor şi solicitărilor 

elevilor şi părinţilor. 

Decembrie 2016 Director,  

Comisia pentru 

Curriculum şi  

Diriginţii. 

Metodologii şi lucrări 

metodologice pe 

specialităţi. 

31.  Identificarea nevoii de formare şi perfecţionare 

profesională a cadrelor didactice pe probleme 

curriculare la toate disciplinele de studiu. 

Septembrie –

octombrie 2016 

Responsabil Comisia 

pentru perfecţionarea şi 

formarea continuă a 

cadrelor didactice. 

Oferta C.C.D. 

32.  Acordarea de consultanţă în probleme de  

proiectare la nivelul catedrelor şi comisiilor pe  

domenii  

Sept –2016 

Febr.- 2017 

  

Director, responsabili  

catedre şi comisii  

metodice  

Materiale, metodişti din  

unitatea şcolară 

33.  Asigurarea unui climat de muncă eficient în  

folosul elevilor, beneficiari ai sistemului 

educaţional  

 

2016-2017 Director, director  

adjunct, Comisia de  

disciplină  

 

Comunicare  

intrainstituţională şi  

interpersonală 

 

 

Indicatori de performanţă : 

Ø Concordanţă cu documentele MENCȘ; 

Ø Atingerea standardelor specifice; 

Ø Respectarea legalităţii; 

Ø Respectarea termenelor; 

Ø Identificarea oportunităţilor şi problemelor; 

Ø Număr participanţi, rezultate; 

Ø Concordanţa cu nevoile şcolii şi comunităţii; 

 

 

3.RESURSE UMANE 

         Funcţii exercitate, motivaţii, scopuri:  

 proiectare, organizare, conducere operaţională, 

 motivare/participare, formare şi dezvoltare profesională,  

 formarea grupurilor,  

 evaluare şi control. 

OBIECTIVE: 

1. Cunoaşterea legilor, ordinelor, metodologiilor şi a actelor normative privind încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea cadrelor 

didactice şi a personalului auxiliar. 

2. Recunoasterea contributiilor cadrelor didactice la progresul si performantele elevilor prin acordarea gradatiei de merit. 



                                      

 

 

 

3. Elaborarea de repere ale formării personalului didactic (oferte de perfecţionare/formare a CCD). 

4. Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii şi eficienţei activităţii; 

5. Reducerea absenteismului elevilor conform metodologiei.  

6. Combaterea violentei, a faptelor de corupție  în mediul școlar. 

 

Nr. crt. ACTIVITĂŢI SPECIFICE TERMENE RESPONSABILITĂŢI INFORMAŢII NECESARE 

1.  Actualizarea bazei de date privind evidenţa  

personalului şcolii la nivelul unităţii  

Permanent  

 

Director 

Secretar  

Logistica, date  

preexistente 

2.  Realizarea încadrării cu personal calificat; 

 Realizarea statului de funcţii.  

 

12 sept 2016 Director  

C.A.,  

Secretariat 

Conform legislaţiei în 

vigoare. 

3.  Realizarea proiectului schemei de încadrare  

pentru anul şcolar următor  

Sem II  Director, secretar  Scheme orare 

4.  Organizarea claselor. 

Stabilirea dirigintilor-principiul continuitatii  

 

Sept 2016 

Director / 

director adjunct 

Legea educatiei 

5.  Ocuparea posturilor vacante de către personalul  

nedidactic 

În funcţie de  

necesităţi  

Director 

CA 

Legislaţie, anunţ,  

selecţie 

6.  Realizarea planului de şcolarizare. Conform 

calendarului 

Director, C.A., , 

Diriginţii 

Metodologii ISJ 

MENCȘ 

7.  Elaborarea fişei postului personal didactic şi didactic 

auxiliar.  

Oct  2016 Director, Responsabilii 

comisiilor metodice 

Metodologii 

 Legea educatiei  

Codul muncii 

8.  Încheierea contractelor colective de muncă.  Oct 2016 Director 

Secretar 

Codul muncii 

9.  Elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor 

umane şi criterii de recrutare, selecţie, utilizare, 

motivare, disponibilizare pentru personalul didactic şi 

nedidactic. 

Octombrie 

2016 

Director 

C.A  

Conform legislaţiei în 

vigoare şi condiţiilor 

concrete ale şcolii. 

10.  Realizarea unor evaluări interne /intermediare ale 

Comisiei de asigurare şi evaluare a calităţii. 

Sept-

Decembrie 

2016 

Responsabil comisia de 

asigurare şi evaluare a 

calităţii 

Standardele stabilite de 

ARACIP privind 

asigurarea calităţii în 

învăţământul 

preuniversitar. 

11.  Încheierea contractelor colective de muncă.  Octombrie 

2016 

Director 

Secretar 

Documente specifice. 

 

12.  Consiliere şi orientare şcolară a elevilor. 2016/2017 Consilier 

psihopedagogic 

Documente specifice. 

 



                                      

 

 

 

Comisia de consiliere. 

13.  Monitorizare /raportare absentelor  elevilor Lunar -Max 7 

luna 

urmatoare 

Diriginti  

Comisia monitorizare 

absente 

Documente specifice. 

 

14.  Organizarea la nivelul unităţii  a unor  dezbateri în 

cadrul Consiliilor profesorale având ca tematica 

asigurarea calităţii în învăţământ  

Conform 

graficului 

Director, responsabil  

CEAC  

 

Bibliografie  

Specifică Legislaţia în 

vigoare. 

15.  Stimularea cadrelor didactice pentru a participa la 

programe de perfecţionare şi formare continuă 

organizate de MENCȘ, CCD sau la nivelul şcolii. 

Conform 

calendarului  

Oct 2016 

Comisia pentru 

formarea continuă a 

cadrelor didactice. 

Proiecte POSDRU 

Informatii cursuri CCD 

16.  Evaluarea periodică a personalului didactic(asistenţe 

la ore) şi nedidactic. 

Conform 

graficului 

Director, C.A.  

17.  Evaluarea calităţii personalului de predare - învăţare, 

educaţiei  elevilor. 

2016/2017 Comisia de evaluare şi 

asigurare a calităţii 

Standardele de calitate. 

Legea calităţii. 

18.  Asigurarea cunoaşterii de către cadrele didactice a 

reglementărilor în vigoare privind etapele formării 

profesionale.  

2016/2017 Responsabil Comisia 

perfecţionare/formare 

continuă a cadrelor 

didactice. 

Metodologii si legislaţie 

in vigoare 

19.  Participarea cadrelor didactice la buna  

desfăşurare a Evaluării Naţionale la clasele a  

VIII-a, Bacalauret 

Sem II       Director  

Respons com met 

CA 

Legisl;atie MEC 

20.  Întocmirea rapoartelor de activitate.  Oct. 2016 

Ian. 2017 

Iun.2017 

Director, 

Responsabilii comisiilor 

metodice. 

Urmărirea planului 

managerial şi a 

programelor de activităţi. 

21.  Asigurarea cunoaşterii de către cadrele  

didactice a reglementărilor în vigoare privind  

cariera didactică şi etapele formării profesionale  

Sem I şi Sem 

II  

 

Director  

Resp com formare 

 

Norme legale,  

programe oficiale 

22.  Întâlniri cu părinţii, implicarea activă a comitetelor de 

părinţi de la clase şi de la nivelul şcolii 

2016/2017 Consiliul de 

administraţie. 

ROFUIP 

Legislaţia şcolară. 

23.  Evaluarea cadrelor didactice, a personalului didactic 

auxiliar pentru acordarea gradaţiei de merit prin 

aplicarea criteriilor de eligibilitate 

Febr 2017 Director 

C.A. 

C.P. 

Conform metodologiei şi 

criteriilor de acordare a 

gradaţiei de merit-foaia de 

parcurs 



                                      

 

 

 

24.  Aprecierea  cadrelor  pentru progresul școlar 

/performantele elevilor . 

Stimularea cadrelor didactice particiapante la  

diferite programe şi proiecte prin premiere la  

nivelul şcolii 

Anual  CA Metodologie mec 

proceduri 

 

 

25.  Rezolvarea cu discreţie şi abilitate a diferitelor  

situaţii conflictuale care pot să apară între  

cadrele didactice, între elevi şi cadre didactice,  

între cadre didactice şi părinţi,  în scopul  

asigurării unui climat de muncă eficient  

Sem II  

 

Director, lider sindicat  

 

Comunicare  

interpersonală 

26.  Rezolvarea contestaţiilor privind acordarea  

calificativelor anuale sau punctajelor pentru  

obţinerea gradaţiei de merit  

Sem II  

 

Director, lider sindicat  

 

Comunicare  

interpersonală 

27.  Aplicarea programului de prevenire a violentei in 

scoala  

Monitorizare activitatii. 

Lunar  Resp Comisia de lucru Metodologie MENCȘ 

ISJ 

Politie  

 

Indicatori de performanţă : 

Ø Calitate; 

Ø Date statistice; 

Ø Respectarea standardelor; 

Ø Legalitate; 

Ø Număr participanţi, rezultate; 

Ø Punctaje; 

Ø Eficienţă; 

 

 

4.DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE PARTENERIATE ŞI PROGRAME 

Funcţii exercitate, motivaţii, scopuri:  

 proiectare, organizare, conducere operaţională,  

 motivare, participare/implicare,  

 negociere şi rezolvarea conflictelor. 

OBIECTIVE: 

1. Colaborarea cu instituţiile guvernamentale şi non-guvernamentale abilitate în derularea de proiecte şi programe comune. 

2. Încheierea de parteneriate cu comunitatea locală, ONG-uri, agenţi economici. 

3. Promovarea imaginii şcolii. 

 



                                      

 

 

 

Nr. 

crt. 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE TERMENE RESPONSABILITĂŢI INFORMAŢII 

NECESARE 

1. Participarea la activităţile extracurriculare înscrise în 

cadrul ISJ. 

Conform 

calendarului 

Consilier activităţi 

educative 

Planul managerial al 

ISJ 

2. Aplicarea programelor guvernamentale Semestrul I 

Semestrul II 

Director, 

C.A. 

Legislaţia specifică, 

hotărâri ale guvernului,  

3. Colaborarea cu primăriile, Prefectura şi Primăria 

Topoloveni, cu Consiliul local, în vederea derulării unor 

programe educative 

Semestrul I 

Semestrul II 

Consilier activităţi 

educative, cadrele 

didactice diriginţi 

Programe şi proiecte 

4. Derularea programelor sociale instituite de Guvern Semestrul I 

Semestrul II 

Responsabilul 

comisiei pentru 

programe şi 

parteneriate. 

Programele sociale. 

5. Valorificarea ofertei educaţionale a MENCȘ. 

 

2016-2017 Comisia de consiliere Oferte si programe. 

6. Încheierea de contracte cu agenţi economici privind 

prestări servicii, finanţarea şcolii 

2016 -2017 Director, 

C.A. 

Conform Legislaţiei 

7. Colaborarea cu Poliţia, Pompierii, Poliţia Comunitară, 

Smurd, în vederea asigurării siguranţei elevilor, 

combaterea comportamentului antisocial a delincvenţei 

juvenile. 

2016-2017 Comisiile PSI, 

Educaţie Rutieră, 

diriginţii 

ROFUIP 

ROI 

Instrucţiuni privind 

programele antidrog 

8. Implementarea programului de educatie pentru sanatate 

/combatere consum droguri /alcool/fumat 

Colaborarea in parteneriat cu organizatii 

negurvernamentale 

2016-2017 Invatatori, diriginţi ROFUIP 

ROI 

Instrucţiuni privind 

programele antidrog 

9. Conturarea unei imagini pozitive a şcolii prin:  

 Editarea unor pliante; 

 Târguri cu realizări de obiecte/materiale ale 

elevilor; 

 Acţiunea “porţilor deschise”;  

 Acţiuni ale părinţilor; 

 Activităţi educative  ale părinţilor ; 

 Articole, interviuri în mass-media; 

 Sărbătoarea zilei şcolii. 

 Realizarea site-ului scolii 

2016-2017 C.A. 

Cadrele didactice 

Comitetul 

reprezentativ al 

părinţilor 

Plan de măsuri pentru 

promovarea imaginii 

şcolii. 

 

10. Evaluarea programelor şi proiectelor derulate pe tot 

parcursul desfăşurării anului şcolar  

2016-2017 Consilierul cu 

activităţi educative 

Evaluări periodice 

interne. 



                                      

 

 

 

11. Realizarea de întâlniri cu părinţii (folosirea unei game 

largi de forme) şi evaluarea relaţiei şcoala-familie.  

Desfăşurarea unei cercetări sociologice privind relaţia 

şcoală-familie, părinţi-copii. 

An şcolar  Consilierul 

psihopedagog 

Comisia Diriginţilor 

Graficul şedinţelor cu 

părinţii , chestionare 

12. 

 

Planificare /Organizarea de activitati in cadrul 

Programului ,,Scoala altfel,, 

 

Semestrul II 

22-26 mai 2017 

Cadrele didactice  

Respons cu activ educ 

Regulament MENCȘ  

13. 

 

 

 

Participarea la Târgul de Oferte Educaţionale şi la 

diverse festivaluri (şi concursuri -pentru invatamantul  

gimanzial si liceal) 

 

 

Anul scolar 

 

 

Cadrele didactice  

Respons cu activ educ 

 

Oferte educationale 

 

 

14 Rezolvarea amiabilă a eventualelor conflicte  

între şcoală şi comunitate  

Aplanarea eventualelor conflicte de interes  

între cadrele didactice  

 

Anul școlar 2016-

2017 

Director, Consilier  

psihopedagog  

Director adjunct,  

Coordonator de 

proiecte şi programe 

educative 

Comunicare  

interinstituţională 

siinterpersonala 

 

 

Indicatori de performanţă : 

Ø Numărul programelor, participanţi; 

Ø Legalitate; 

Ø Rezultate calitative şi cantitative; 

      5.RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

Funcţii exercitate, motivaţii, scopuri:  

 proiectare, organizare, conducere operaţională,  

 motivare, participare/implicare,  

 negociere şi rezolvarea conflictelor. 

OBIECTIVE: 

1. Gestionarea eficientă a resurselor. 

2. Proiectarea bugetului de venituri şi cheltuieli.  

3. Colaborarea cu terţii, pentru asigurarea altor fonduri, decât cele bugetare pentru desfăşurarea activităţilor în şcoală. 

4. Asigurarea mijloacelor materiale pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului didactic şi educativ. 

 

Nr. 

crt. 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE TERMENE RESPONSABILITĂŢI INFORMAŢII NECESARE 

1. Analiza privind necesarul de fonduri pentru reparaţii şi 

investiţii. 

Semestrul I 

Semestrul II 

Director, 

C.A. 

Buget de venituri si 

cheltuieli 2016-2017 



                                      

 

 

 

contabil 

2. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli. Până la 15 

octombrie 

2016 

Director, 

C.A. 

contabil 

Pe baza metodologiei de 

realizare a bugetului, Cont 

Colectiv de Muncă. 

3. Realizarea unui plan de dotări cu resurse materiale. Semestrul I 

Semestrul II 

Director adj 

Contabil  

administrator 

Conform legislaţiei 

 

4. Asigurarea cu documente, tipizate, cu materiale 

consumabile. 

Trimestrial Director adj, 

Secretar 

Conform legislaţiei 

 

5. Asigurarea cu materiale de întreţinere. 

 

Lunar 

 

Director adj 

Administrator 

Conform legislaţiei 

 

6. Realizarea - prin nucleul contabil - a contractelor de 

furnizare a energiei, apei şi utilităţilor. 

An 

calendaristic 

Director, 

Administrator 

contabil 

Legislaţiei în vigoare 

7. Coordonare pentru participarea la programe de formare 

şi perfecţionare a personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic. 

2016-2017 Director adj Conform ofertelor 

8 Participare la cursuri de management financiar şi alte 

perfecţionări în domeniu la nivelul ISJ, CCD pentru 

director, dar si pentru personalul didactic auxiliar din 

unitate.  

Cf. graficului  

 

Director, director  

adjunct  

 

Oferta de formare 

9 Urmărirea programului de reabilitare a şcolii  2016-2017 Director, 

C.A. 

 

10 Evaluarea realizării planului de achiziţii şi a realizării 

fondurilor extrabugetare. 

Semestrial Director adj 

C.A. 

Pe bază de rapoarte scrise. 

11 Întocmirea documentelor şi rapoartelor tematice curente 

şi speciale cerute de ISJ 

Pe parcursul 

anului şcolar 

Director, 

C.A. 

Tematicile de control, 

situaţii de evaluare, 

informări. 

12. Asigurarea transparenţei bugetare . 2016/2017 Director 

Contabil nucleu 

Bugetul de venituri şi 

cheltuieli 2016/2017 

13 Utilizarea fondurilor astfel încât să se evite  

crearea unor conflicte sau suspiciuni la  

nivelul unităţii şcolare  

 

Sem I şi Sem 

II  

 

Director, Consiliul  

reprezentativ al  

părinţilor, Consiliul de  

administraţie 

Comunicare  

intrainstituţională şi  

interpersonală 

 

 

Indicatori de performanţă : 

Ø Raportări periodice; 

Ø Respectarea termenelor; 



                                      

 

 

 

Ø Date cantitative; 

Ø Numărul achiziţiilor şi tipul lor; 

Ø Rezultate; 

Ø Statistici. 

 

 

 

 

 

 


	Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice  reglementate prin urmatoarele documente:

