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PLANUL MANAGERIAL AL LICEULUI TEORETIC,, MIHAIL KOGĂLNICEANU’’ PENTRU
ANUL ŞCOLAR 2020–2021

1. Introducere

Planul Managerial pentru anul şcolar 2020-2021 este elaborat pornind de la faptul că educaţia şi formarea au un rol fundamental în realizarea
obiectivelor Strategiei  Europa 2020 privind o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii,  în special  prin înzestrarea cetăţenilor cu
competenţele şi aptitudinile de care economia şi societatea europeană au nevoie pentru a rămâne competitive şi inovatoare, dar şi prin contribuţia
lor la promovarea coeziunii şi incluziunii sociale.

Sistemele de educaţie şi formare din Europa trebuie să ofere combinaţia potrivită de competenţe şi aptitudini, să asigure un număr suficient de
absolvenţi din domeniile ştiinţei, matematicii şi ingineriei, să înzestreze oamenii cu competenţele de bază, motivaţia şi capacitatea de a învăţa, să
încurajeze dezvoltarea de aptitudini transversale, inclusiv cele care permit utilizarea tehnologiilor moderne digitale, să promoveze dezvoltarea
durabilă şi cetăţenia activă şi să încurajeze creativitatea, inovarea şi spiritul antreprenorial.

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 si al 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”);

P l a n u l  m a n a g e r i a l se bazează pe:



 analiza activităţii desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2019 - 2020 şi a rezultatelor obţinute;

 planificările strategice la nivel naţional şi judeţean;

 aplicarea sistemului de evaluare a elevilor cu respectarea indicatorilor de performanță;

 legislația în vigoare (vezi 2.1.6.);

 urmărește de asemenea, rezolvarea acelor probleme interne care au fost propuse în planul de îmbunătăţire din Raportul de autoevaluare, pe
anul şcolar 2020– 2021, elaborat de Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii din cadrul liceului teoretic „Mihail Kogălniceanu”,
Snagov.

În anul școlar 2020-2021 echipa managerială a LTMKS:

 optează ferm pentru responsabilitate în aplicarea Ordinului 5487/1494/2020pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2 și a Ghidului pentru începerea cursurilor în anul școlar 2020-2021. Propuneri de scenarii pentru învățământul liceal
și cel cu frecvență redusă.

 îşi exprimă angajamentul pentru implementarea performantă şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management cu scopul de a obţine 
rezultate care să răspundă şi să depăşească nevoile beneficiarilor noştri (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 prn valorificarea rezultatelor tangibile și intangibile ale proiectelor europene implementate.



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  şi  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 theoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov:

2.1.1. Contextul politic

 cadrul  legislativ  specific  învăţământului  preconizează  descentralizarea  şi  autonomia  sistemului  de  învăţământ  -  Planul  strategic  al
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Științifice 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 a judeţului Ilfov 2007-2013, Strategia de dezvoltare a
regiunii S pentru perioada 2014-2020, PRAI, PLAI, Planul de acţiune al Şcolii;

 conceperea învăţământului ca prioritate naţională prin Planul Naţional de Dezvoltare 2014-2020;

 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 burselor pentru elevii din Republica Moldova şi pentru elevii capabili de performanţă;

 existenţa programului ERASMUS+
 cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale.

2.1.2. Contextul economic

 efecte negative provocate de virusul SARS-CoV-2
 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 profilurile şi specializările tehnice;

 migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din partea pieţei interne şi externe în diverse calificări şi 
profesii;

 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 pe piaţa muncii şi în sistemul 

de absorbţie profesională;
 aşteptările comunităţii de la şcoală;
 rolul sindicatelor şi a 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 (AEL, 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;

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;

 reabilitarea termică a clădirilor;
 economisirea la maximum a 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 de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.) aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei 
Naţionale nr. 5115/ 15.12.2014, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 23 si 23bis / 13.01.2015;

 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a 
activității personalului didactic și didactic auxiliar;

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 3597 / 18.06.2014 privind modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității 
personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011;



 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4513 /28.06.2012 privind modificarea anexei 1 a OMECTS 
6143/01.11.2011 privind

aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar;

 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;

 Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar;

 Ordin nr.5565/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelelor de studii şi documentelelor şcolare gestionate de unităţile
din învatamântul preuniversitar;

 Ordin nr. 3136/20.02.2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în invăţământul profesional de stat cu durata de 
3 ani;

 Ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învaţământul liceal de stat - Anexa I;

 Ordinului ministrului educației naționale nr. 4432/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat.

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3449/1999 de aprobare a Metodologiei privind regimul disciplinelor opţionale;

 Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3593/18.06.2014 referitor la aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea 
curriculumului şcolar – planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare;

 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4338/2008 privind elaborarea CDL în învăţământul profesional şi tehnic;

 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 3410/16.03.2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele IX-
XII;

 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 3331/25.02.2010 privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru clasele IX-X;

 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 3423/18.03.2009 privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru clasele XI-XII;
 Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021

 Ordin privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal-filiera tehnologică și 
postliceal cu structura anului școlar 2020-2021 (OMEC 5564/14.09.2020)

 Ordinul 5487/1494/2020pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de 
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2



 Ghidul pentru începerea cursurilor în anul școlar 2020-2021. Propuneri de scenarii pentru învățământul liceal și profesional.

OBIECTIV STRATEGIC1 : Organizarea unui invatamant pragmatic, permanent conectat la realitate;integrarea elevilor 
din medii sociale dezavantajate in procesul instructiv-educativ prin metode si tehnici moderne; 
imbunatatirea rezultatelor la examenele nationale cu sprijinul parintilor si comunitatii.

provenitidingrupuri

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1.1. Asigurarea accesului egal şi universal la o educaţie 
decalitate pentru toti elevii liceului .

1.1.1. Cuprinderea în grupele de gradinita, clasa Pregatitoare, a –V-a si IX-a a unui număr 
mare de elevi cat si a celor de etnie rroma si CES conform planului de scolarizare;
1.1.2.Crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie tuturor elevilor din liceu.
1.1.3.Crestrea ratei de promovare cu 3% in anul scolar 2020-2021;

Nr.
Crt.

ACŢIUNI ORIZONT
DETIMP

RESPONSABILI INDICATORDE
VERIFICARE

MIJLOACE
DE
VERIFICARE

1. Repartizarea elevilor de clasa a IX a 
pe clase conform repartitiei 
computerizate

1-10 sept. 
2020

Directorii
Profesorii diriginti la cls. a -IX-a

Înscrierea in liste de inscriere Liste de inscriere



2. Activitati remediale pentru claseleXI-
XII la disciplinele de bacalaureat

2020-2021 Profesorii de specialitate Ore remediale Teste 
Rapoarte

3. Campanii de informare cu privire la 
programele de burse acordate 
elevilor(MEC;ISJ, Primarie)

Semestrul I Directorii 
Diriginti 
Contabil sef
Secretar sef

Informarea părinţilorsi 
elevilor prin popularizarea 
metodologiilor de acordarea 
a acestor burse.

Procese verbale de la
sedintele cu parintii. 
Situaţia dosarelor 
depuse .

4. Asigurarea de oferte educaţionale 
relevante pentrutoatesegmentele 
inclusiv celevulnerabile alepopulaţiei 
–elevi rromi, elevi dinmedii sociale si 
economice dezavantajate, elevi cu 
nevoi speciale.

Permanent Directorii
Responsabilii comisiilor 
metodice

Adecvarea ofertei la nevoile 
reale ale elevilor

Ofertele educaţionale

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1.2. Menţinerea în sistemul educaţional a elevilor ce provin
din segmentele sociale defavorizate/ au o situatie materiala 
precara , ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară;

1.2.1. Diminuarea numărului de elevi aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar, 
comparativ cu anul şcolar 2019-2020;
1.2.2. Diminuarea abandonului şcolarsi a numarului de elevi  exmatriculati 14 abandon si 4 
exmatriculati în anul şcolar 2019-2020, la 0 elevi în anul şcolar 2020- 2021;
1.2.3. Cuprinderea în programe de consiliere a tuturor elevilor cu părinţi plecaţi din ţara si 
a celor cu probleme personale care necesită consiliere .

Nr.
Crt.

ACŢIUNI ORIZONT
DETIMP

RESPONSABILI INDICATORDE
VERIFICARE

MIJLOACE
DE
VERIFICARE

1. Consilierea individuală a elevilor 
care absentează nemotivat şi a 
părinţilor acestora

2020-2021 Psihologul liceului 
Consilerul educativ 
Diriginţi

Participarea la discuţii 
individuale cu membri 
familiilor elevilor cu tendinţe 
de absenteism major.

Graficul 
întâlnirilor 
individuale

2. Utilizarea în cadrul lecţiilor a unor 
strategii activ-participative, adecvate 
nevoilor fiecărui elev

2020-2021 Directorii 
Diriginti

Utilizarea practicilor de 
învăţare centrată pe elev de 
către cel puţin 95 % din nr.

Fişa de observare a 
lecţiei
Chestionare aplicate



3. Derularea în liceu a unor programe 
de sprijin pentru elevii ai căror 
părinţi sunt plecaţi din ţară sau care
au tendinţe de absenteism major

4. Organizareaunorîntâlniri cu 
reprezentanţii comunităţii (medic, 
biserică, poliţie, primărie, agenti 
economici, părinţi) pentru 
identificarea problemelor 
grupurilor dezavantajate ;

2020-2021

Semestrial

Directorii 
Psihologul liceului
Diriginţi

Directorii-
Responsabilii comisiei
diriginţilor-
Psihologul liceului
Diriginţi

cadrelor didactice. 
Dezvoltarea deprograme 
educaţionale de sprijin 
pentru acei elevi.

Încheierea unor acorduri de 
parteneriat comunitar între 
liceu si institutiile respective
până la sfârşitul anului 
şcolar 2020-2021

elevilor
- Raport pentru 
fiecare activitate

Liste de probleme 
identificate

Acord de parteneriat

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORIDEPERFORMANŢĂ

1.3. Fundamentarea ofertei educationale în funcţie de 
indicatorii demografici, de programele de dezvoltare la 
nivel local şi regional şi de cerinţele pieţeimuncii

1.3.1. Identificarea a cel puţin 2 domenii prioritare cerute pe piaţa muncii.
1.3.2. Inserţia pe piaţa muncii din România a cel puţin 50%din numărulabsolvenţilor 
neînscrişi în învăţământul superior

Nr.

ACŢIUNIcrt.

1. Analiza opţiunilor şcolar-
profesionale ale elevilor clasei a 
VIII-a din comunitate în vederea
fundamentării planului de 
şcolarizare

2. Realizarea 
studiului„Orientareaşcolarăşip
rofesionalăaelevilor,,

3. Asigurarea funcţionării Comisiei 
de orientareşcolară şi 
profesională înunitate

ORIZONT
DETIMP

Oct. 2020

Noiembrie
2020

Anual

RESPONSABILI

Directorii 
Responsabil OSP

Directorii 
Responsabil OSP

Directorii-
Responsabil OSP
Diriginti clsVIII;XII.

INDICATORDEVERIFICARE

Adecvarea planului de şcolarizare 
la opţiunile elevilor din comunitate
şi la cererea de pe piaţa muncii

Adecvarea planului de şcolarizare 
la opţiunile elevilor şi la cererea de
pe piaţa muncii
Includerea în comisiea 
directorului, consilierului 
părinţilor

MIJLOACE
DE
VERIFICARE 
Planul de şcolarizare

Chestionare OSP

Planul de şcolarizare

Chestionare OSP
PlanulComisiei

OSP privind 
consilierea elevilor



OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1.4. Dezvoltarea serviciilor de asistenţă educaţională 
pentru copiii cu probleme(CES, rromi, etc)

1.4.1. Realizarea si cuprinderea în cercuri de excelenţă a cel puţin 65 % din numărul elevilor 
capabili de performanţă.

Nr.
Crt.

ACŢIUNI ORIZONT
DETIMP

RESPONSABILI INDICATORDE
VERIFICARE

MIJLOACE
DE
VERIFICARE

1. Popularizareinfiintarii cercurilor 
de performanta /Crearea clasei de 
elevi capabili de performanţă la 
vocational/ sporturi nautice 

2020-2021 Directorii 
Cadrele didactice
Profesori antrenori

Inscriereapână la 14 
septembrie 2020 si participare 
conform graficului stabilit .

Dosare de 
înscriere/ liste de 
inscriere

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

1.5 .Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului 
de învăţământ înceea ce priveşte calitatea educaţiei.

1.5.1. Intretinerea intregii baze materiale in anul şcolar 2020-2021;
1.5.2. Functionarea la parametrii optimia spatiilor existente si identificarea de fonduri 
pentru modernizarea celor existente, dar si pentru extinderea acestora.
1.5.3. Inceperea lucrarilor de constructie a campusului scolar pe amplasamentul fostului 
liceu

Nr
crt

ACŢIUNI TERMEN RESPONSABIL INDICATORDEV
ERIFICARE

MIJLOACEDE
VERIFICARE

1. Asigurarea funcţionării 
permanente şi integrale a bazei 
materiale din şcoală.

Permanent Directori-
Responsabil PM-
Responsabil PSI, protectie 
civila –
Administrator

Efectuarea unui control atent al 
intregii baze materiale, 
remedierea deficienţelor, 
verificarea instalaţiilor de 
încălzire, canalizare şi iluminat,

Rapoarte periodice



2. Functionarea la parametri 
functionali a investitiilor din 
unitate( laborator de 
informatica;internet)

3. Acordarea de sprijin pentru 
achiziţionarea de calculatoare 
prin programul guvernamental 
EURO200.

4. Colaborarea cu autorităţile locale
în utilizarea fondurilor destinate 
şcolii (reabilitarealocalului 
actual al scolii 
gimnaziale,inceperea 
proiectului de constructie a 
liceului

2020-2021

2020 - 
2021

Permanent

Directorii
Administratorul de retea

Directori 
Diriginti 
Secretariat
Contabil sef 
Directori
Contabil sef
Compartiment contabilitate 
Primarie

Functionarea calculatoarelor si 
a videoproiectoarelor

Includerea în program a tuturor
beneficiarilor legali

Implicarea directă a autorităţilor
locale in utilizarea fondurilor 
alocate, negocierea celor mai 
avantajoase contracte de 
sponsorizare a şcolii.

Proces verbal de 
recepţie la terminare
verificarilor

Dosare ale elevilor

Adrese catre 
Autoritatile locale

2.C
OBIECTIV STRATEGIC 2:

Siguranta fizică și libertate spiritual pentru elevii școliiCrearea unui climat de

OBIECTIV SPECIFIC

2.1. Dezvoltarea autonomiei instituţionale prin proiectarea
regulamentelor specifice unitatii scolare;

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

2.1.1.Creşterea capacităţii instituţionale prin proiectarea Regulamentului de Organizare si
Functionare si a Regulamentului Intern;
2.1.2 Implicarea direct a elevilor prin activitati scolare si extrascolare proiectate in scopul
stimularii creativitatii lor.

NR.CR
T

ACŢIUNI ORIZONT
DETIMP

RESPONSABILI INDICATORDE
VERIFICARE

MIJLOACED
EVERIFICAR
E

1. Studierea procedurii privind 
elaborarea ROF al LTMK si a 
Regulamentului Intern

Octombrie 2020 Directori-Membrii
Comisiei pentru 
elaborare de 
proceduri si 
regulamente

Prezentarea procedurii de 
către directorii liceului 
membrilor Comisiei

Procedura



OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

2.2. Creşterea rolului partenerilor educationali in activitatea 
scolara a unitatii de invatamant;

2.2.1. Constituirea comisiilor pe probleme ;
2.2.2. Implicarea scolii in parteneriate educationale in scopul diversificarii activitatilor 
scolare;

NR.
CRT

ACŢIUNI ORIZONT
DETIMP

RESPONSABILI INDICATORDE
VERIFICARE

MIJLOACED
EVERIFICAR
E

1.

Indeplinirea rolurilor, 
responsabilităţilor, funcţiilor şi 
atribuţiilor unităţilor de 
învăţământ ca urmare a 
descentralizării învăţământului 
preuniversitar

Permanent

Directori-
Membrii C.A-

Funcţionarea eficientă a CA 
prin raportarela legislaţia 
specifică.

Fişele de post pentru toate 
categoriile de personal

Grilele de monitorizare ale 
directorilor

2. Implicarea reprezentanţilor 
comunităţii locale în 
soluţionarea problemelor 
curente ale şcolii, dezbătute în 
cadrul Consiliilor de 
Administraţie (-buget, plan 
scolarizare, proiecte, etc.)

SemestrulI Directori-
Consiliul local 

Participarea activă a 
reprezentanţilor comunităţii la
şedinţele de lucru ale CA

Procesele verbale ale CA

Concluziile notelor de control
realizate de inspectorii şcolari

3. Participare la activitati de 
consilierede catre directori în 
funcţie de nevoile specifice 
identificate în liceu

Conform 
graficului de 
consiliere
al inspectorilor 
şcolari

Directori Corelarea analizei de nevoi cu 
graficul de consiliere şi 
şedinţele de consiliere realizate

Procesele verbale
Rapoartele de autoevaluare a 
directorilor

4. Organizarea unei campanii 
pentru alegerea 
reprezentanţilor consiliului 
elevilor la nivel de liceu

Octombrie 
2020

Responsabilproiecte si 
programe 

Prezentarea de către fiecare 
candidat a platformei-program

Imagini, platforme-program, 
afişe



OBIECTIV SPECIFIC

2.3. Asigurarea dialogului şi colaborării unităţii de 
învăţământ cu reprezentanţii comunităţii locale, ai părinţilor
si a ONG-urilor partenere;

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

2.3.1. Asumarea de către autorităţile localea responsabilităţii privind furnizarea servicilor 
educaţionale;
2.3.2. Existenţa procedurilor privind transparenţa deciziilor (inclusiv privind solicitările,
fundamentările şi alocările bugetare) la nivelul unitatii ;
2.3.3. Existenta parteneriatelor cu comunitatea locala si ONG-urile in vederea organizarii
activitatilor extrascolare;

NR.

ACŢIUNICR
T
1. Implicarea 

ConsiliuluideAdministraţie al 
liceului în luarea deciziilor 
privind:reţeaua şcolară, structură 
pe filiere, profiluri, specializări şi 
calificări profesionale în funcţie de
nevoile educaţionale locale;

2. Stabilireaunui parteneriat real 
intre liceu sifamiliile elevilor , 
pentru a asigura susţinerea 
învăţării elevilor şi a nevoilor lor 
de dezvoltare, cu precadere la 
nivelul claselor vocationale ale 
scolii-profil canotaj

3. Derularea de proiecte 
interinstituţionale între şcoli, 
organizaţii ale societăţii civile,
autorităţi publice, agenţi

4

ORIZONT
DETIMP

Conform 
graficului 
Consiliului de
Administraţie al
liceului

Permanent

2020-2021

RESPONSABILI

Directori-
Secretar al 
ConsiliuluideAdministr
aţie-

Directori
Presedintele 
Comitetuluideparinti pe
liceu – Diriginti 
Consiliul Local

Directori-
Presedintele 
Comitetuluideparinti pe
liceu-

INDICATORDE
VERIFICARE

Participarea in proportie 
de100%amembrilor 
ConsiliuluideAdministraţie al
liceului la întâlnirile de lucru 
planificate

Participarea a cel putin 50% 
din numarulparintilor sau 
reprezentantilor legaliai 
elevilor liceului la activitatile
de parteneriat.

Participarea la activitati a cel 
putin 28 parinti, membrii 
Comitetului de parinti pe liceu.

MIJLOACEDE
VERIFICARE
 
Procesele verbale

Graficul şi tematica 
lectoratelor cu părinţii

Acord de parteneriat 
Documentele ale 
asociaţiilor de părinţi



OBIECTIVSTRATEGIC3:

Alternative de predare-învățare-evaluare în scopul individualizării activității cu elevii;3.Aplicarea unor strategii

OBIECTIVSPECIFIC

3.1. Consolidarea capacităţilor instituţionale la nivel local
pentru promovarea de politici şi programe de dezvoltare, 
pentru un management educaţional performant.

INDICATORIDEPERFORMANŢĂ

3.1.1. Raportarea evaluării interne şi a evaluării externe (inclusiv prin inspecţie şcolară) la 
cadrul legislativ privind asigurarea calităţii, OU. 75/12.07.2005, Legea 87/2006, HG. 
21/2007, HG 1534/2008.
III.1.2. Asigurarea în anul scolar 2020-2021a încadrării cu personal didactic calificat, 
III.1.3. Existenţa a cel puţin 4 proiecte de parteneriat educaţional pentru liceu.

Nr. Crt.
ACŢIUNI

1 Constituireaşi organizarea 
Comisieide evaluare şi 
asigurare a calităţii (CEAC) în 
unitateaşcolară.

2 Elaborarea/ revizuirea 
procedurilor operaţionale(PO) 
Monitorizarea aplicării acestor 
documente interne.

3 Elaborarea raportuluide 
evaluare internă (RAEI) în 
conformitate cu GhidulCEAC –

ORIZONT
DETIMP

Anul scolar 
2020-2021

Sept. – oct. 2020

Octombrie 2020

RESPONSABILI

Directori-
Reaponsabil 
ComisieCEAC

Directorii 

Reaponsabil Comisie
CEAC

INDICATORIDE
VERIFICARE

Cunoaşterea şi aplicarea 
legislaţiei în domeniul 
asigurării calităţii educaţiei 
Activităţi conforme 
standardelor
Fişe de autoevaluare ale 
cadrelor didactice susţinute 
printr-un raport de activitate 
Finalizarea/revizuirea 
proceduriloroperationale 
până cel târziu 30 oct. 2020

Rapoart de autoevaluare realist

MIJLOACE
DE
VERIFICARE

Strategia deevaluare 
internă a calităţii

Planul operaţional CEAC

Raport de activitate

Proceduri elaborate

RAEI



4 Participareala cursuri de 
formare organizateşi derulate 
de ISJ,CCD

5 Incadrarea unităţi şcolare cu 
personal didactic în conformitate
cu metodologia mişcării de 
personal si a deciziilorde 
repartizare a ISJ-IF .

6 Incadrarea cu personal didactic 
auxiliar şi nedidactic în limitele 
numărului de posturi aprobat de 
M.E.C.

7 Încheierea  acordurilor de 
parteneriat cu PolitiaSnagovîn 
vedereasprijinirii asigurării 
securităţii elevilor şi angajaţilor 
înliceu

Semestrial

Conform 
calendarului 
MEC
2020-2021

Anul scolar 
2020 - 2021

Septembrie 2020

DirectoriResponsabi
l formare continua
Directori 

Directori-
Secretar 
sef-

Directori

Participarea cel puţin 25% 
cursanţi.

Liste de ocupare a posturilor 
vacantecu respectarea 
precizărilor 
Metodologieidemobilitatepen
truanulscolar2020-2021
Respectarea legislaţiei în 
vigoare

Asigurarea securităţii elevilor
şi tuturor angajaţilor în şcoală
pe toată duratadesfăşurării 
activităţii instructiv-educative

Certificatele / atestate de
absolvire a programului 
de formare
Decizii de numire pe 
post

Decizii de numire

Protocoalele de 
colaborare

OBIECTIVSPECIFIC INDICATORIDEPERFORMANŢĂ

3.2. Îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi extraşcolare ale
elevilor în vederea formării/dezvoltării competenţelor-cheie.

3.2.1.Creşterea ratei de promovare cucelpuţin4%faţă de anul şcolar precedent; 3. 
2.2. Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevila examenul de bacalaureat prin
creşterea procentului de promovabilitate cucelpuţin3%faţă de anul şcolar precedent

Nr.

ACŢIUNICrt.

1 Monitorizarea şi evaluarea calităţii 
proceselor de predare-învăţare-
evaluare, a modului de predare 
online si a ofertei educaţionale;

2. Pregătirea elevilor pt. sustinerea 
examenelor naţionale, pornind de la 
2019-2020.

ORIZONT
DETIMP

Anul scolar
2020-2021

Anul scolar
2020-2021

RESPONSABILI

Directori-
Responsabili Comisii metodice

Directori –
Responsabili Comisii metodice-

INDICATORDE
VERIFICARE

Diferenţierea  învăţarii, 
prin adecvare la formele 
de invatare online si la 
evaluarea nationala 
Adecvarea activităţii de 
pregătire a elevilor la 
nevoile individuale ale 
elevilor

MIJLOACED
EVERIFICAR
E 
Rezultatele la
examene nationale, 
rezultatele obţinute 
în anul şcolar
Raportul de 
activitate; Dosarele 
comisiei metodice



OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

3.3 Îmbunătăţirea capacităţii  de monitorizare şi evaluare a
procesului  de învăţământ  în  vederea  predarii  online  si
aoptimizării calităţii în educaţie.

3.3.1. Optimizarea si adaptarea instrumentelor şi metodelor de monitorizare astfel încât 
toate cadrele didactice din unitate să beneficieze de consiliere şi evaluare periodică;
3.3.2. Îmbunătăţirea tehnicilor manageriale şi didactice a cel puţin 90% din cadrele
didactice

Nr.
Crt.

ACŢIUNI ORIZONT
DE TIMP

RESPONSABILI INDICATORIDEVERIFICARE MIJLOACE
DE
VERIFICARE

1 Stabilirea priorităţilor privind 
controlul calităţii si implementarea 
măsurilor de îmbunătăţire a calităţii .

Sept. 2020 Directori Cuprinderea tuturor priorităţilor 
stabilite în planificările realizate la 
nivelul liceului.
Verificarea modului de realizare a 
programelor proprii de îmbunătăţire a 
calităţii ;

Planul managerial al 
liceului .

Graficul inspecţiilor

2 Elaborarea si implementarea 
graficului de inspecţiila clasa.

Octombrie 
2020

Directori 
Sefi comisie

Selectarea cadrelor didactice în funcţie 
de rezultatele cadrelor didacticeşi 
performanţa elevilor, în funcţie de 
priorităţile identificate, experiente la 
catedra.

Criteriile de selecţie a 
cadrelor didactice 
inspectate.
Graficul de inspecţie 
Fise de observare

3 Identificarea criteriilor pentru 
aplicarea curriculum-ului nationalşi 
stabilire a C.D.Ş

Octombrie 
2020

Directori 
comisie 
curriculum

Adecvarea C.D.S.la posibilităţile şi 
interesele elevilor

Schema orară

4 Monitorizarea parcurgerii integrale a
programelor curriculare la toate 
nivelurile, inclusiv la cel prescolar.

Anul scolar 
2020-2021

Directori 
Responsabili Comisii 
metodice 

Adecvarea instrumentelor de 
monitorizare la tipul de curriculum 
Asigurarea monitorizării interne a 
tuturor cadrelor didactice prin 
intermediul inspectiilor la clasa

Rapoarte de asistenţă la 
ore
Planuri de măsuri de 
monitorizare

5 Monitorizarea programelor de 
utilizare a calculatorului şi a 
programelor de comunicare, în 
general

Anul scolar 
2020 -2021

Directori – 
Responsabil Comisie 
metodica 

Utilizarea unor descriptori de 
performanţă privind competenţele de 
utilizare a calculatorului şi de 
comunicarela absolvirea liceului.

Rapoartele comisiilor 
 Planuri de măsuri



OBIECTIVSPECIFIC INDICATORIDEPERFORMANŢĂ

3.4.Redimensionarea laturii educative a educaţiei 
nonformale şi informale aelevilor.

3.4.1.Participarea a cel puţin 80% din numărul elevilor la activităţile educative cu caracter 
extraşcolar;
3.4.2.Creşterea numărului de programme şi proiecte educative naţionale şi internaţionale cu 
cel puţin10%, la nivelul liceului , comparativ cu anul şcolar 2019-2020.

Nr.

ACŢIUNICrt.

1. Elaborarea calendarului acţiunilor 
educative (CAE) la nivelul liceului 
pentru anul şcolar 2020 – 2021 
utilizand:programe de prevenire şi 
combatere a consumului de 
substanţe toxice, trafic de persoane

2. Editarearevistei şcolare" 
ANOTIMPURI" – si 
participareaa la concursul adresat
publicaţiilor şcolare;
Organizarea manifestări sub 
genericul ,,ACORDURILE 
TOAMNEI” etc. 

3Implementarea  planului  de  acţiune  al
Consiliuluielevilorla nivel local

4.  Participarea la programe 
educaţionale derulatepentru elevii 
capabili de performanţă:
 Antrenareaşi sprijinirea 

participării competitive aelevilor

ORIZONT
DE TIMP

Oct. 2020

Anul scolar 
2020 -2021

Anul scolar 
2020-2021

Anul scolar 
2020-2021

RESPONSABILI

Responsabilpentruproiecte şi 
programe educative
Coordonator activitatiConsiliul
Elevilor 

Directori-

Responsabilpentruproiecte şi 
programe educative

Responsabilpentruproiecte şi 
programe educative

Directorii.
Responsabili Comisii metodice
Responsabilpentruproiecte  şi
programe educative-
Profesori antrenori

INDICATORI DE
VERIFICARE

Popularizarea programuluide 
activitati in randul elevilor la 
nivelul liceului.

Popularizarea revistei in randul
elevilor , nivel local si judetean

Implicarea în procesul de luare a
deciziilor a tuturor 
reprezentanţilor claselor 
Diversificarea activităţilor 
curriculare şi extracurriculare 
pentru a sprijini efortul de 
atingere a performanţei

Creşterea numărului de 
participări la concursuri de

MIJLOACE
DE

VERIFICARE
Calendar CAE

Revista scolara

Web site

Procese verbale 
Agende de activitate

Programele 
cursurilor Cercului 
de excelenţă 
Rezultatele obţinute 
la olimpiade/ 
concursuriLucrările 
elevilor



sportive de profil;
 Popularizarea performanţelor 

şcolareşi premiereaelevilor cu 
rezultatebune la faza judeţeană 
şi naţională a olimpiadei si la 
concursuriinterdisciplinare.

creaţie cercuri / cenacluri

Cuprinderea în cercul de 
excelenţă a elevilor performanţi,
claseleV-XII

înscrişi la cercuri, 
cenacluri
Articole de presă ce
popularizează 
performanţele şcola
re ale elevilor

OBIECTIV SPECIFIC

3.5. Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice, a
personalului didactic auxiliar de a presta servicii de calitate,
prin participarea la diverse forme de formare continuă.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

3.5.1.Participarea tuturor cadrelor didactice/a personalului didactic auxiliar la cel
puţin o formă de perfecţionare în anul şcolar 2020-2021;
3.5.2.Utilizarea în activitatea la clasă a achiziţiilor dobândite în cadrul cursurilor de 
formare de către cel puţin 80% din numărul cadrelor didactice.

Nr.
Crt.

ACŢIUNI ORIZONT
DETIMP

RESPONSABILI INDICATORIDE
VERIFICARE

MIJLOACED
EVERIFICAR

E
1 Realizarea unei baze de date

complexe  asupra  încadrării  unităţii
cu personal didactic.

Oct . 2020 Directori  
Secretar

Efectuarea unui studiu asupra 
perspectivelor unor discipline 
deficitare din perspectiva 
planului de învăţământ.

Baza de date

2 Participarea la cursuri de formare 
continuă pentru cadrele didactice.

Anual Directori.
Responsabilperfecţionare şi 
formare continuă.

Alegerea cursurilor de formare
corelate cu nevoile de formare 
identificate.

Analiza nevoilor de
formare.
Certificate de
perfectionare.

3 Participare la sesiuni de informare-
formare privind participarea la stagii
de formare în ţări UE prin 
ProgramulERASMUS+

Anual Directori –
Responsabil pentruproiecte 
educaţionale şiprograme 
europene.

Participarea a cel puţin 5cadre 
didactice

Certificat 
Erasmus+

4 Popularizarea  ofertei  de  formarea
CCDILFOV,  pentru  programe  de
formare

Septembrie 
2020

Responsabilperfecţionare şi 
formare continuă 

Transmiterea ofertei tuturor 
cadrelor didactice

Site-ul “CCD”



5 Participarea la programele de 
formarecontinuă conform ofertei de 
programe a ISJ/CCD

Anul şcolar 
2020-2021

Directori 
Responsabilperfecţionare şi 
formare continuă 

Participarea la programele de 
formare acreditate şi avizate 
de MEC a cel puţin 10-15 
cadre didactice.

ificate / atestate de 
absolvire a 
programelor 
deformare continuă

OBIECTIV STRATEGIC 4:

Lii la nivel local, regional, national si international4.Promovarea imaginii șco

OBIECTICTIVSPECIFICIV.1. INDICATORIDEPERFORMANŢĂ

4.1. Promovarea şi valorificarea diversităţii şi
interculturalităţii în educaţie.

4.1.1.Includerea în activitatile desfasurate în anul şcolar 2020-2021 a programelor de 
promovare a diversităţii şi interculturalităţii.

Nr
crt

ACŢIUNI TERMEN RESPONSABIL INDICATORDEVERIFICARE MIJLOACEDE
VERIFICARE

1. Implicarea elevilor în acţiuni care 
vizează educarea în spiritul 
cunoaşterii şi conservării tradiţiilor 
locale în contextul globalizării

Anul scolar 
2020 - 2021

Directori
Responsabilpentruproiecte şi 
programe educative

Includerea în programul de 
activităţi extraşcolare a unor 
programe care promovează 
tradiţiile locale

Programul de 
activităţi educative

2. Identificarea si popularizarea 
culturilor popoarelor europene in 
cadrul activitatlorextrascolare 
desfasurate prin derularea unor 
proiecte europene.

Anul scolar 
2020-2021

Responsabil pentruproiecte 
educaţionale şiprograme 
europene.
Responsabilpentru proiecte 
şi programe educative

Derularea unorprograme europene 
în care învaţă copii care aparţinaltor
culturi.

Programul de 
activităţi educative

OBIECTIVSPECIFIC INDICATORIDEPERFORMANŢĂ



4.2. Îmbunătăţirea competenţelor de elaborare/scriere de
proiecte, implementarea de proiecte, în scopul accesării 
programelor europene cu finanţare nerambursabilă.

4.2.1.Participarea la diverse reuniuni de informare, cursuri de formarea unui număr  de 
cel puţin 5 persoane(directori şi cadre didactice interesate), până la sfârşitul anul 
şcolar 2020-2021.
4.2.2.Realizarea unor parteneriate între şcoli, autorităţi locale,firme private etc în vederea
elaborării/implementării  unor  proiecte  prin  programme europene,de  către  cel  puţin  2
cadre didactice coordonatoare pânăla sfârşitul anului şcolar2020-2021.

Nr

ACŢIUNIcrt
1. Participare la reuniuni de informare-

formare pe tema managementului de
proiect în scopul accesării 
programelor europeneorganizate de 
–ISJ-IF

2. Realizarea de parteneriate şcoala-
autorităţi locale, ONG-uri, agenţi 
economici, ca forme de facilitare a 
accesării programelor europene

3. Găsireade parteneri-instituţii 
şcolare din UE - interesate de 
cooperarea internaţională prin 
proiecte de parteneriat în cadrul 
Programului ERASMUS+, e-
Twinning, VET.

4.  Continuarea implementarii 
proiectului -ROSE

TERMEN

În funcţie de 
grafic

Anul scolar 
2020-2021

Anul scolar 
2020-2021

În funcţie de 
graficul de 
implementare

RESPONSABIL

Responsabil pentruproiecte 
educaţionale şiprograme europene

Directori

Responsabil pentruproiecte 
educaţionale şiprograme europene.

Directorii
Responsabil pentru proiecte 
educaţionale  şi programe europene

INDICATORDEV
ERIFICARE

Participare aunui număr
de celpuţin 1 director, 
profesori responsabili 
cu programele europene
Numărul de parteneriate
încheiate

Numărul de proiecte de 
parteneriat depuse spre 
finanţare .

Realizarea activităţilor 
propuse în cadrul 
proiectului

MIJLOACEDE
VERIFICARE

Adeverinte de 
participare

Acordurile de 
parteneriat

Formulare de inscriere

Web site

Rapoarte de activitate 
Livrabile

Director, Director adjunct,

Prof. Georgeta Manolache prof. Valentin Crețu 


