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Partea  I-CONTEXT 
 

 

1.1  MISIUNEA ȘI VIZIUNEA ȘCOLII 

 

Dezvoltarea unui mediu de educatie si formare profesionala care sa asigure pentru tinerii si 

adultii din Bucuresti, judetul Ilfov si alte judete ale Regiunii Sud-Est, servicii de educatie si instruire 

profesionala de calitate, stimuland dezvoltarea carierei si cresterea potentialului economic si social 

 

 

VIZIUNEA  ŞCOLII 

Liceul Tehnologic ” Sf. Antim Ivireanu” susține o educație în schimbare, orientată spre 

formarea de tineri educați și instruiți cu abilități de viață menite să-i ajute să-și atingă propria 

execență, să ia decizii pentru viitorul lor și al comunității. 

Educația –speranța viitorului! 

 

MISIUNEA ȘCOLII               

MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC ”SF. ANTIM IVIREANU” este să asigure 

dezvoltarea optimă a fiecărui elev prin dobândirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe în scopul 

integrării active pe piaţa muncii, într-o societate a cunoaşterii specifică secolului XXI, valorinzând 

cadrul european al competenţelor cheie considerate „pilonii cunoaşterii”. 

ARGUMENTAREA PERIOADEI DE VIAŢĂ A PROIECTULUI 

Proiectul a fost realizat pentru perioada 2020-2025 deoarece aceasta este perioada la care se 

face referire în PRAI şi PLAI şi corespunde dezvoltării economico-sociale şi demografice a zonei, 

fiind continuarea PAS-ului 2015-2020. 

 

INTRODUCEREA DE NOI CALIFICĂRI 

 Ca urmare a parteneriatelor cu agenţii economici locali,în perioada 2009- 2018 în cadrul 

Liceului Tehnologic “Sf. Antim Ivireanu” a funcţionat profilul Servicii, domeniul de pregătire 

profesională Turism şi alimentaţie- Tehnician în turism. 

Pentru anul școlar 2019-2020 în oferta educațională am   introdus  noi calificări cum ar fi, tehnician 

în achiziţii şi contractări,tehnician în hotelărie și tehnician în gastronomie, care se vor acredita în anul 

școlar 2024-2025. 
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1.2 PROFILUL ACTUAL AL ȘCOLII 

 

Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu” este un liceu tehnologic cu predare in limba romana . 

Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu” provine din fosta Școala Generală Numărul 191, care a 

fost inaugurată la 15 septembrie 1965, în București, în Raionul „ 16 Februarie”, cartierul Drumul 

Taberei, ca urmare a generalizării învățământului de 8 ani. 

 În perimetrul acestui cartier își așezase, în 1821,  Tudor Vladimirescu tabăra pandurilor. Tot 

pe acest câmp al Cotrocenilor Aurel Vlaicu, pionier al aviației românești și mondiale, și-a făcut multe 

din încercările de zbor, pornind în ultimul său drum, peste Carpați.  

 Locul unde a fost construită școala noastră a fost, în parte, proprietatea unui cetățean numit 

Dumitru Ghencea, care a vândut terenul apoi unuia pe nume Bucșenescu. O altă parte a fost vândută 

băncii din Militari, iar alta a aparținut statului, fiind depozit de furaje pentru armată, crescătorii de 

porci și grădini de zarzavat. 

 Cazemata din colțul de SV al școlii, construită între 1886-1887, ale cărei ziduri dure nu au 

putut fi sfărâmate la construcția școlii, a fost acoperită cu pământ. A fost dărâmată abia în anul 1979, 

cu ocazia lucrărilor de amenajare a unui teren de sport, pe care s-au plantat stâlpi pentru coșuri de 

baschet. Sub derdelușul pe care, iarna, s-au dat cu săniuța  generații la rând din copiii cartierului, s-a 

descoperit un depozit cu muniție neexplodată din timpul războiului. 

Construcția școlii a început în 1964 și s-a finalizat în 1965. La data deschiderii, localul avea 24 

de săli de clasă, 2 laboratoare-de fizică și de chimie, 2 ateliere-de tâmplărie și de lăcătușerie, încăperi 

destinate direcțiunii, secretariatului, cancelariei, 2 cabinete medicale, o bibliotecă, un depozit pentru 

material didactic. În parcul școlii s-au adus cca 100 de camioane cu pământ fertil, care a fost nivelat 

și plantat cu iarbă, arbuști și puieți de arbori de către elevi, părinți și cadre didactice, în urma a 2400 

de ore de muncă voluntară.  

Începând cu 2009, Liceul Tehnologic  ”SF. Antim Ivireanu” a beneficiat de un program de 

finanțare a Băncii Europene pentru Investiții și a Primăriei Municipiului București în cursul căruia 

clădirea a fost consolidată, în unele cazuri - reconfigurată spațial. 

La 15 septembrie 2009, școala și-a schimbat statutul, devenind Liceul Ortodox „Sf. Antim 

Ivireanu”, apoi, în 2012, Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu”, având în continuare clase pentru 

învățământul primar și gimnazial, dar și clase  de liceu, de filieră tehnologică, cu profil de servicii în 

domeniul turismului și alimentației, având specializarea de tehnician în turism. 
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            OFERTA EDUCATIONALA 

An scolar 2021-2022 

NR. 

CRT 

 

CLASA 

 

PROFIL 

 

SPECIALIZAREA 

 

Nr. 

CLASE 

 

Nr. 

elevi 

1. P-IV - - 10 245 

2. V-VIII - - 10 272 

3. XII SERVICII Tehnician in turism  1 30 

4. XI SERVICII  Tehnician in hotelărie 1 31 

5 X A SERVICII Tehnician in turism  1 33 

6 X B COMERȚ Tehnician în contractări 

și achiziții 

1 32 

7 IX A SERVICII Tehnician in hotelărie 1 22 

8 IX B COMERȚ Tehnician în contractări 

și achiziții 

1 25 

 

 

1.3 ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ȘCOLAR TRECUT  

Realizările reprezentative ale anului 2020-2021 sunt:  

• Îmbunătăţirea comunicării cu mediul intern şi extern prin actualizarea permanentă a informațiilor 

postate pe site-ul școlii, astfel încât să fie satisfăcută nevoia de informare a comunității locale, a 

beneficiarilor direcți ai educației și a angajaților școlii;  

• Încheierea de convenții cadru cu agenții economici, în vederea efectuării stagiilor de instruire 

practică curentă;  

• Hotel Europa Royal;  

• S.C. Pasion Club  ;  

•  Agenție de turism ”Leisure Operator”;  

• Hotel Marshal ,, GARDEN’’ ;  

• Reve Mariage SRL  

• Cadrele didactice ale școlii au devenit mult mai interesate de participarea la cursurile de formare și 

și-au valorificat experiența și expertiza prin participarea la simpozioane naționale și internaționale cu 

lucrări care vizează un învățământ profesional și tehnic atractiv și performant. Vor trebui identificate 

mecanismele motivaționale la nivelul cadrelor didactice care să le crească gradul de interes și 

implicare în viața școlii;  

• Utilizarea platformei educaţionale MICROSOFT TEAMS, pentru orele de curs 

• Revista școlară „Aripi” cu ISSN  

• Implicarea în proiecte cu obiective diferite în vederea îmbunătățirii performanței elevilor și 

atingerea obiectivelor de dezvoltare organizațională:  

- Proiectul Motivaţie pentru Învăţare şi Creştere. Reuşită Organizaţională MIC.RO (ROSE), an II 

proiect  

- Proiect ,,Filme pentru liceeni” în parteneriat cu Asociatia Macondo  

- Proiect ,,Patrula de reciclare” în parteneriat cu MECTS si Patrula de reciclare Verbs describe us – 

site de știri  

- Proiect „Și eu trăiesc sănătos” în parteneriat cu Fundaţia PRAIS , MTS, ISMB, ISJP, Consiliile 

Elevilor Bucureşti şi Ploieşti, PMP, UNEFS  
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- Concursul Pașaport pentru cultură – etapa I, Editura Corint Asociaţia Corint PRO Lectura şi Corint 

Educaţional  

- Activități de prevenire a criminalității și a delicvenței juvenile - Reprezentanţii secţiei de poliţie 25, 

DGPMB  

- Proiect ,,Cartierul meu” în parteneriat cu Asociația Bucureștiul meu drag,  

 

- Patrula ECO - Proiect national  

- Mic şi ecologist – Copiii înverzesc România- Proiect naţional în parteneriat cu Asociaţia 

Familie Sănătoasă  

- Ziua Verde a Eco-Şcolilor - Proiect naţional  

- Patrula de reciclare (RoRec)- Proiect naţional  

- Baterel si Lumea Non-E Proiect naţional 

- SNAC  

- The Hour of Code – proiect internațional de programare  

- Guerilla Verde – proiect implementat la nivelul liceului  

- Ora de net – proiect Salvati Copiii  

- Proiect „Primaria Copiilor”- PROEDUS  

- Şcoala siguranţei Tedi  

- World's Largest Lesson - activitate ONU 

- Ziua Internationala a Spalatului pe maini 

- Campania Globala pentru Educatie 2019 

- “19 zile de activism pentru prevenirea violenței împotiva copiilor şi tinerilor” - campanie FICE 

- programul Și noi avem drepturi! a Organizației Salvați Copiii  

- Campania va marca Ziua Internațională a Drepturilor Copilului  

- Webinarul „Totul despre ABC-ul Îngrijirii Animalelor de Companie 

- Campania Nationala de Educare si Informare “o 9 atitudine”  

- Biblioteca Metropolitană București - programul Prima zi la bibliotecă 

- Campanie educaţională 2020 – 2021- ABC-ul Îngrijirii Animalelor de Companie desfăşurat de 

ARPAC (Asociaţia Română a Producătorilor de Hrană pentru Animale de Companie) 

- Concursul „BIC pentru Educatie”  

- Concursul National de Matematica Lumina Math 

- Proiect Saptamana Recoltei 
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PARTEA A II-A ANALIZA NEVOILOR 
 

2.1  ANALIZA MEDIULUI EXTERN- ANALIZA PEST(ELA) 

 

      POLITIC 

Cadrul legislativ actual susține învățământul professional și tehnic. 

Învățământul este reglementat în România prin legea educației nr. 1/2011.  

În ceea ce privește IPT, legislația din România nu a fost stabilă în ultimii ani, ceea ce a afectat 

poziționarea acestuia în raport cu alte specializări: 

• Durata de studii la liceul tehnologic: potrivit prevederilor inițiale ale legii 1/2011, care 

prevedea mutarea clasei a IX-a la școala generală, profilul teoretic al liceului urma să 

aibă o durată de 3 ani în timp ce cel tehnologic de 4. Aceasta ar fi constituit un 

important factor demotivant pentru viitorii elevi în alegerea unui liceu tehnologic. 

• Odată cu desființarea școlilor profesionale o parte din competențele specifice acestora 

au fost transferate către liceele tehnologice ceea ce a dus la scăderea imaginii acestora. 

În ceea ce privește învățământul teoretic, legislația recentă nu a suferit modificări de natură să 

afecteze dezvoltarea acestuia. 

 

ECONOMIC 

Nivelul de trai în București este superior celui înregistrat la nivelul țării, ceea ce face ca 

perspectivele de dezvoltare a învățământului în zonă să fie ridicate. Valorile salariului mediu net 

pentru anii 2018 și 2019 pentru zonele tării sunt prezentate în graficul1 de mai jos: 

 

 
1 Sursa: Institutul Național de Statistică 
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De asemenea, rata șomajului în capitală este cea mai scăzută din țară, ceea ce face ca, an de 

an, Bucureștiul să primească noi locuitori veniți din alte zone.  

În ultimii ani, la nivelul capitalei a apărut fenomenul migrației zilnice a forței de muncă 

dinspre zonele limitrofe, acestea incluzând pe lângă localitățile din Județul Ilfov și localități din 

județele vecine și chiar orașe precum Giurgiu, Ploiești, Pitești. Este de asteptat ca, în condițiile în 

care locurile de muncă ale acestor persoane vor deveni stabile, unele dintre ele să se mute definitiv în 

capitală, aducându-și cu ei și copiii. 

 

SOCIAL 

Din punct de vedere demografic, populația școlară a cunoscut o scădere constantă în ultimii 

ani, cu o rată de 3-5%/an. 

Deasemenea, pentru o mai bună analiză, ar fi fost utile informații privind efectivele pe fiecare 

clasă în parte. Cu toate acestea, având la dispoziție date pe ultimii 5 ani putem face o serie de analize: 

Elevii înregistrați în anul școlar în ciclul gimnazial (clasele V-VIII) se regăsesc integral în 

anul 2020– 2021 în ciclul liceal: 

• Cei de clasa a V-a au ajuns clasa a IX-a 

• Cei de clasa a VI-a au ajuns clasa a X-a 

• Cei de clasa a VII-a au ajuns clasa a XI-a 

• Cei de clasa a VIII-a au ajuns clasa a XII-a 

Astfel, fără a lua în calcul mutările din învățământul particular către cel de stat și invers și nici 

eventualele abandonuri, constatăm că, față de cifra existentă la nivelul învățământului gimnazial se 

înregistrează o creștere la nivelul liceului de 15.440 elevi (în medie cca. 3860 elevi / an de studiu). 

Această creștere poate fi pusă pe seama următoarelor elemente: 

• elevi mutați definitiv împreună cu familiile 

• fie cei care fac naveta din zone limitrofe Bucureștiului 

• elevi repetenți 

Putem afirma totuși că, la nivel liceal, Bucureștiul atrage efective suplimentare de elevi din 

provincie. 

La nivelul învățământului primar, se constată o creștere a efectivelor începând cu anul școlar 

2019 – 2020, dar ea poate fi pusă pe seama introducerii clasei pregătitoare. 

La nivel gimnazial, se constată o scădere a efectivelor în anii școlari ulteriori 2010 – 2011, 

până în anul școlar 2014 – 2015. Interpretând aceste date putem estima că, pentru următorii 3 ani 

școlari, nivelul înscrierilor la liceu să scadă, urmând a se revigora începând cu anul școlar 2020 – 

2021. 

 

TEHNOLOGIC 

Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a 

echipamentelor informatice și a noilor tehnologii la toate nivelele învățământului preuniversitar. 

 Programul Ministerului Educației , Sistem  Educațional Informatizat(SEI), prin care a avut loc 

dotarea tuturor liceelor cu câte o rețea de calculatoare performante, precum și implementarea 

pachetului de programe AEL. 

 

 



11 

 

 ECOLOGIC 

 Amplasarea școlii într-un mediu mai puțin poluat. 

 Școala participă la programe de educație civică și ecologică, inițiate de cadre didactice și de 

parteneri sociali 

 

LEGISLATIV 

 Strategiile, documentele de politici educaționale și normele juridice care reglementează 

învățământul preuniversitar sunt următoarele: 

• Legea educației Naționale Nr 1/ 2011 

• OU nr 75/ 2005 privind Asigurarea calității educației 

• OMEN 5447/2020 privind aprobarea ROFUIP 

• OMEN 4619/2014 completat cu Ordinul 4621/2015 și cu Ordinul 3160/2017 privind 

aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație 

• Codul muncii –legea 53/2003 

ARTISTIC 

 Cultivarea simbolurilor naționale prin manifestări artistice susținute de elevi prin implicarea 

cadrelor didactice. 

 

CONTEXTUL  LA NIVEL NATIONAL 

Oferta educațională a Liceului Tehnologic ”Sf. Antim Ivireanu” trebuie să contribuie la calitatea 

formării profesionale a absolvenților, la realizarea unei cât mai bune inserții a acestora pe piața 

muncii. 

• Implementarea metodelor de invatare centrata pe elev 

• Dezvoltarea parteneriatelor cu agentii economici , institutii si ONG-uri 

• Dezvoltarea curriculumului, inclusiv a celor in dezvoltare locala 

• Asigurarea calitatii conform Legislației în vigoare ARACIP, CNDIPT 

• Formarea continua a personalului didactic 

• Asigurarea orientarii profesionale si consilierii pentru construirea carierei 

• Utilizarea tehnicii de calcul (ITC) in procesul de predare – invatare 

• Modernizarea bazei materiale a invatamantului tehnologic 

• Asigurarea unui management educational de inalta performanta 

• Oferirea de sanse egale in educatie indiferent de nationalitate, sex sau minoritate 

• Dezvoltarea unor auxiliare , materiale didactice pentru formare dferentiata 

• Asigurarea conditiilor pentru integrare europeana 

 

PRIORITATI ȘI OBIECTIVE  LA NIVEL REGIONAL ȘI LOCAL 

 

PRIORITATEA 1 – ASIGURAREA CALITATII PROCESULUI EDUCATIONAL 

Obiectiv 1.1. Generalizarea utilizarii metodelor active-participative in procesul de predare 

Obiectiv 1.2.  Dezvoltarea resurselor umane in vederea asigurarii calitatii in procesul instructiv-

educativ. 
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PRIORITATEA 2: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR METODICE ȘI DE SPECIALITATE 

A RESURSELOR UMANE DIN UNITĂȚILE ȘCOLARE IPT DIN CAPITALĂ 

Obiectiv 2.1 Creșterea numărului de cadre didactice participante la cursuri de formare profesională 

Obiectiv 2.2 Adaptarea la schimbările de sistem și micșorarea impactului restrângerilor de activitate 

a cadrelor didactice din IPT cauzate de scăderea populației școlare 

PRIORITATEA 3 – CREȘTEREA CALITĂȚII ȘI APLICABILITĂȚII SERVICIILOR DE 

CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN VEDEREA ALEGERII TRASEULUI PROFESIONAL AL 

ELEVILOR  

Obiectiv  3.1.  Diversificarea activitatilor de informare si consiliere pentru cariera elevilor 

Obiectiv 3.2 Dezvolatrea parteneriatelor educaționale școală – părinți, administrație locală, 

comunitate, agenți economic, sinicate, O.N.G 

PRIORITATEA 4- ARMONIZAREA SISTEMULUI IPT CU PIAȚA MUNCII 

Obiectiv 4.1.  Adaptarea retelei scolare si a ofertei de formare profesionala initiala la cerintele pietei 

muncii si optiunilor elevilor. 

Obiectiv 4.2  Încheierea acordurilor de parteneriat cu agenții economici. 

 

2.2  ANALIZA MEDIULUI INTERN 

Resurse umane 

 

Personalul didactic al școlii este format din 44 cadre didactice: 

➢ Profesori pentru învățământ primar și învățători - 10cadre didactice: 

➢ Profesori  :34cadre didactice: 

• 29 titulalari – 18 cadre didactice – Gr.I; 9 cadre didactice – Gr.II 

2 cadre didactice – Definitivat 

• 15 suplinitori calificați: 10 cadre didactice – Definitivat;  5cadru didactic- Debutant 

Personal didactic auxiliar -4,5 posturi :  

• secretar – 1 

• administrator financiar – 1 

• administrator financiar de patrimoniu – 1 

• bibliotecar – 0,5 

• informatician – 1 

Personal nedidactic – 7 posturi: 

• ingrijitori – 5 

• paznici – 3 

Baza materiala 

INFORMATII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

Nr. 

crt. 

 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă /grupă 26 1378 
2. Cabinete 3   225 
3. Laboratoare 3   250 
4. Ateliere  - - 
5. Sală şi teren de educatie fizică şi sport 1 1000 
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INFORMATII PRIVIND SPATIILE AUXILIARE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru de 

informare şi documentare 

1 48 

2. Spaţii sanitare    16 268,92 

INFORMAłII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spatiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1 20 
2. Spatiu destinat echipei manageriale 1 20 
3. Birou administraţie 1 20 
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Nivel de dotare cu resurse educaţionale:  

 

- platforma informatică 25 buc. cu următoarele componente: server (include unitatea centrală, 

monitor, tastatură şi mouse) 1 buc; staţie de lucru (include unitatea centrală, monitor, tastatură 

şi mouse) 33 buc.; server 1 buc; imprimantă laser 1 buc; router 1 buc; switch 4 buc; scanner 

A4 2 buc; modem 1 buc; căşti audio cu microfon 25 buc;  

- 14 buc. calculatoare (include unitatea centrală, monitor, tastatură şi mouse), toate sunt legate 

în reţea;  

- 24 buc laptopuri cu camere video și boxe aflate în fiecare clasă 

- 12 buc. ecran proiecţie de perete în toate sălile de clasă; 

- 4 buc. ecran proiecţie cu tripod; 

- 18 buc. videoproiector (12 buc. clase si 6 buc laboratoare); 

- 1 buc. notebook; 

- 5 buc. tabla Smart Board; 

- 1 buc. copiator Toschiba; 

- 1 buc. multifuncţional; 

- 4 buc. imprimanta color; 

- 6 buc. imprimanta HP; 

- 1 buc. multifuncţională Canon MF 4150; 

- 52 laptopuri în proiectul ROSE 
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2.3  INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI ŞCOLARE-

CANTITATIV ŞI CALITATIV LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2020-2021 
 

SITUAŢIA STATISTICĂ LA FINALUL ANULUI ŞCOLAR 2020-2021 

 

Total elevi înscrişi                                          629 

Plecaţi prin transfer         28 

Veniți prin transfer 23 

Retraşi       3 

Promovaţi       628 

Exmatriculaţi 0 

Repetenţi (alţii decât exmatriculaţii)             8 

Total absenţe                                                 22920 

Total absenţe motivate 12975 

Mustrări scrise                                               24 

Preavize de exmatriculare 13 

Note scăzute la purtare - între 7 -  9.99           7 

Note scăzute la purtare - sub 7 3 

Procent promovabilitate 98,43% 

Procent note scăzute la purtare – între7- 9.99  4,28% 

Procent note scăzute la purtare – sub 7 1,58% 

Media absenţe nemotivate /elev 17,26% 

 

Mișcarea elevilor 2020-2021 

 

 
 

 Graficul absențelor pe anul școlar 2020-2021 
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SITUATIA REZULTATELOR ELEVILOR LA TESTELE NAȚIONALE 

 

Medii/ An 

scolar 

Nr.elevi 

inscrisi 

Nr.elevi 

prezenti 

Nr.elevi 

absenti 

 

2- 

2,99 

 

3-

3,99 

 

4-

4,99 

 

5-

5,99 

 

6-

6,99 

 

7-

7,99 

 

8-

8,99 

 

9-

9,99 

 

10 

2015-2016 46 46 0 - 2 2 0 4 8 9 3 - 

2016-2017 29 29 0 - 2 2 4 3 5 5 7 1 

2017-2018 49 48 1 - - 5 5 8 8 11 11 - 

2018-2019 43 43 0 - - 4 5 10 8 13 3 0 

2019-2020 68 68 0 - 3 2 3 10 10 15 25 0 

2020-2021 31 31 0 - - 4 5 10 8 8 3 0 

 

 

                
 

          
 

                  
                                                        2020-2021 
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SITUATIA REZULTATELOR ELEVILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 

Medii/ An 

scolar 

Nr.elevi 

absolventi 

Nr.elevi 

inscrisi 

Nr elevi înscriși 

promoția 

anterioară 

Promovabilitate 

Iunie-iulie 

Promovabilitate 

August- septembrie 

2016-2017 26 30 4 63,33% 20% 

2017-2018 25 35 10 63,33% 23,03% 

2018-2019 20 25 4 62,5% 77% 

2019-2020 31 31 4 85,29% 40% 

2020-2021 31 31 4 75,29% 36% 

      

                             

                        
                                                                       

                                                                         2020-2021 
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SITUATIA REZULTATELOR ELEVILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT- 

COMPETENȚE LINGVISTICE ȘI DIGITALE 

 

Medii/ An 

scolar 

Nr.elevi 

absolventi 

Nr.elevi 

inscrisi 

Promovabilitate 

Competențe lingvistice 

Promovabilitate 

Competențe digitale 

2016-2017 26 30 4 63,33% 

2017-2018 25 35 10 63,33% 

2018-2019 20 25 4 62,5% 

2019-2020 31 31 4 85,29% 

2020-2021 31 31 4 75,29% 

 

 

REZULTATE EXAMEN DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE 

 

An scolar Nr elevi 

inscrisi 

Nr.elevi 

absenti 

Rezultat examen atestat 

admisi respinsi 

2016-2017 23 - 23 - 

2017-2018 22 0 22 0 

2018-2019 16 0 16 0 

2019-2020 26 0 26 0 

2020-2021 23 0 23 0 
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                                                                                                2020-2021 

Procentul elevilor care trec la niveluri superioare de învăţământ este în medie : 54% 

 

Comportament social: Din totalul absolvenţilor aproximativ 38 % s-au integrat pe piaţa muncii, în 

timp ce aproximativ 8% se află în şomaj 
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Partea a II-a- ANALIZA NEVOILOR 

 

 

2.1  ANALIZA MEDIUL INTERN  

PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA 

 Obţinerea informaţiilor privind procesul de predare-învăţare a fost posibilă pe baza analizei 

făcute de fiecare catedră, a chestionarelor date la clase la fiecare nivel. În urma strângerii 

informaţiilor, colectării şi analizării datelor se pot formula următoarele judecăţi:  

- profesorii dovedesc o bună cunoaştere a curriculumului şi stabilesc strategiile de predare-învăţare 

în funcţie de standardele de pregătire profesională, de specificul fiecărui colectiv de elevi 

(atitudini, grad de motivare, interese), de rezultatele la testele predictive, de progresul elevilor. 

- a crescut numărul profesorilor care au adoptat strategii didactice în scopul învăţării centrate pe 

elev. 

- prin metodele de evaluare folosite s-a urmărit promovarea egalităţii şanselor, evitarea unor 

atitudini discriminatorii. 

- relaţiile de lucru stabilite cu elevii sunt eficiente; prin activităţile de învăţare s-a urmărit nu numai 

facilitarea comunicării profesor-elev, ci şi a comunicării elev-elev şi dezvoltarea capacităţii de 

lucru în echipă (aspect atestat de fişele asistenţelor la ore şi de proiectele unităţilor de învăţare). 

- la orele de instruire practică şi la cele de specialitate s-au manifestat preocupări de a dezvolta la 

elevi abilităţi practice, spirit economic. 

- există o mare dificultate în realizarea performanţelor şcolare la disciplinele care au alocate un 

număr mic de ore în planul de învăţământ. 

- Pe baza constatărilor făcute s-au formulat ţintele şi s-au stabilit priorităţile în ceea ce priveşte 

aceste ţinte: 

- pregătirea ofertelor de discipline opţionale care să acopere o paletă mai largă de profesii căutate 

pe piaţa muncii. 

- monitorizarea şi desfăşurarea cu responsabilitate şi rigoare a programelor de perfecţionare la 

nivelul catedrelor de specialitate. 

- iniţierea şi derularea unor cursuri pentru personalul din unitate. 

- dezvoltarea programelor de parteneriat în vederea aplicării reformei învăţământului. 

- activitatea profesorului diriginte va fi centrată pe consiliere şi orientare profesională şi stabilirea 

dialogului cu familiile elevilor. 

- creşterea gradului de motivare a elevilor prin implicarea lor activă în procesul didactic.  

 

MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE 

- Baza materială a cabinetului TIC, la care au acces toţi elevii, este modernă, dar se impune 

continuarea dotării cu calculatoare, ţinând cont că în liceul nostru există specializarea 

matematică-informatică; 

- Toate calculatoarele sunt legate la reţeaua internet oferind elevilor posibilitatea unei informări 

moderne şi actualizate; 

- Biblioteca şcolii este dotată cu un număr aproximativ de 12.000 de volume şi 80% dintre elevi şi 

70% din personalul didactic au fişe şi consultă cărţile de care dispune biblioteca; 
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DIPLOME OBŢINUTE ŞI COMPETENŢELE DOBÂNDITE: 

•  Gimnazial-Absolvire clasa a VIII a 

•  Liceal- Profil tehnologic 

- diploma de bacalaureat; 

- certificat de competenţe lingvistice și digitale; 

- Certificat de calificare profesională nivel 4; 

- Portofoliu personal pentru educaţie permanentă. 

 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

 

În  anul şcolar 2020-2021, Liceul Tehnologic “Sf. Antim Ivireanu” Comisia metodica a 

dirigintilor din Liceul Tehnologic “ Sf.Antim Ivireanu” a urmarit indeplinirea obiectivelor 

activitatii educationale colaborand cu elevii, familiile acestora, cu toate cadrele didactice si alti 

factori de raspundere.    

 Orele de dirigentie s-au desfasurat saptamanal, fiind respectata planificarea. Temele orelor 

de dirigentie au fost adaptate specificului clasei, iar profesorii diriginti au desfasurat activitatile 

extracurriculare si extrascolare conform calendarului. Sedintele cu parintii au avut tema si s-au 

desfasurat conform planificarilor, acordandu-se o atentie deosebita colaborarii cu parintii elevilor 

problema. 

              Atat elevilor cat si parintilor le-a fost prezentat ROFUIP si ROI, astfel incat,  fiecare elev 

sa-si cunoasca drepturile si indatoririle, fiecare parinte sa stie ce prevad aceste documente si sa afle 

responsabilitatile pe care le au.  

   In cadrul Comisiei dirigintilor, activitatea  s-a desfasurat pe urmatoarele coordonate: ora de 

dirigentie, activitati extracurriculare si extrascolare, colaborarea cu profesorii clasei, colaborarea cu 

parintii elevilor si cu alti parteneri educationali. 

   Profesorii diriginti au avut o buna colaborare cu colectivul de profesori ai clasei, cu 

consilierul psihopedagogic, cu coordonatorul de proiecte si programe si cu directorii scolii.  De 

asemenea, dirigintii au colaborat cu elevii alesi in Consiliul Scolar al Elevilor in vederea prevenirii 

unor abateri disciplinare. 

  

ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR PROPUSE 

AU FOST:  

1. 20% dintre cadrele didactice au participat în acest an şcolar la cursuri de formare în domeniul 

educaţiei ; 

2. Completarea bazei de date cu privire la activitatea de perfecţionare în domeniul educativ a 

tuturor cadrelor didactice - membrii comisiei de perfecţionare au întocmit un raport de 

activitate pe anul şcolar 2020-2021, proiecte de activitate semestriale, un grafic al activităţii 

de perfecţionare ; au prezentat oferta CCD pentru perfecţionare ; au îmbunătăţit baza de date 

cu CV-urile cadrelor didactice ; 

3. Toate cadrele didactice au modulul psiho-pedagogic; 

4. Reducerea cu 4% a absenteismului/neparticipării elevilor la cursuri - membrii Comisiei 

diriginţilor şi ai Comisiei pentru frecvenţă, împreună cu profesorii diriginţi, au urmărit 

frecvenţa elevilor, au prelucrat R.O.F –ul şi R.I.  În cadrul sedinţelor şi individual, părinţii au 

fost informaţi cu privire la frecvenţa elevilor la cursuri . 

5. Fiecare profesor diriginte a realizat cel puţin două şedinţe cu părinţii pe semestru, care au avut 

pe ordinea de zi următoarele : prelucrarea ROF-ului şi a R.I, a instrucţiunilor de protecţia 

muncii, prezentarea situaţiei la învăţătură a elevilor, a frecvenţei acestora la cursuri, 
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antrenarea părinţilor în problemele şcolii ; părinţii elevilor claselor terminale au fost informaţi 

cu privire la Metodologia şi Graficul de desfăşurare a examenelor naționale, de certificare a 

competenţelor profesionale la clasele a XII-a. Părinţii au fost chestionaţi în legătură cu 

problemele şcolii şi cu imaginea acesteia în cadrul comunităţii ; S-a organizat  o şedinţă cu 

părinţii pe semestru, la nivelul şcolii urmărindu-se : chestionarea părinţilor în legătură cu 

problemele şcolii, precum şi cu imaginea acesteia în cadrul comunităţii; la aceaste şedinţe a 

participat  conducerea școlii;  

 

În legătură cu participarea elevilor la activităţile extraşcolare/ extracurriculare organizate de 

şcoală şi comunitate menţionăm : 

 

 

Planul activităţilor educative a cuprins următoarele : 

a) activitatea diriginţilor : 

- de consiliere, îndrumare şi orientare a elevilor ; 

- menţinerea unei strânse legături cu familia, prin elaborarea unui program de 

prevenire a abandonului şcolar, prin şedinţe cu părinţii, identificarea 

activităţilor de susţinere materială a şcolii, dezbaterea legislaţiei în vigoare cu 

privire la drepturile copiilor, a ROF-ului şi a RI-ului ; întâlniri ale cadrelor 

didactice cu părinţii; 

- activităţi de orientare şcolară şi profesională (dezvoltarea carierei-

autocunoaşterea abilităţilor personale şi a intereselor profesionale, cunoaşterea 

profesiilor şi a categoriilor de profesii, consilierea părinţilor în acest sens); 

b) relaţia şcoală-familie : şedinţe cu părinţii, corespondenţă (preavize de exmatriculare cu 

confirmare de primire), discuţii telefonice şi întâlniri cu părinţii elevilor cu probleme  

c) educaţia pentru siguranţă personală: 

- activităţi de informare în legătură cu prevederile Codului rutier (în cadrul 

orelor de  dirigenţie, conform planificării) ; 

- prelucrarea normelor de protecţie a muncii (diriginţii, în colaborare cu Comisia 

pentru securitate şi sănătate în muncă); 

- exerciţii de evacuare în caz de incendiu (profesorii, în colaborare cu Comisia 

de apărare contra incendiilor); 

d) educaţia pentru valorile naţionale: 

- activităţi de sărbătorire şi comemorare a unor evenimente semnificative pentru 

istoria naţională: 1 Decembrie, 24 Ianuarie - profesorii de istorie; 
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- activităţi de sărbătorire şi comemorare a unor evenimente semnificative pentru 

cultura română: serbarea de Crăciun, 15 ianuarie - naşterea lui Mihai 

Eminescu, catedrele de religie şi de română; 

e) educaţia pentru petrecerea timpului liber şi sport;                                                                                     

- activităţi sportive de sală şi în aer liber:  Campionatul  de fotbal al liceului, 

participarea la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar   

- activităţi recreative si culturale: vizite la muzee, vizionarea unor spectacole de 

teatru, activităţi recreative în parc, la patinoar etc,                                                                            

f) educaţia pentru viaţa asociativă : relaţii sociale, servicii pentru tineret, implicare în luarea 

deciziilor, implicare în structuri asociative (în cadrul orelor de dirigenţie, conform planificării) ; 

g) educaţia pentru toleranţă : participarea la programul „CIVITAS” 

h)   educaţie ecologică – participare la proiecte de salvarea naturii:,,Leaf – să învăţăm despre pădure - 

Plant a  Tree for peace”, ,,Mic și ecologist – Copiii înverzesc România” 

 

 

SATISFACEREA CERINŢELOR PĂRINŢILOR 

 În anul şcolar 2020-2021 , în cadrul şedinţelor cu părinţii, la nivelul fiecărei clase, precum şi 

la şedinţele organizate cu Comitetul de Părinţi, s-au aplicat chestionare şi au avut loc dezbateri cu 

privire atât la orientarea şcolară şi profesională a elevilor, cât şi la aspecte legate de viaţa şcolii, în 

general. Astfel, şi pe baza opţiunilor părinţilor, unitatea noastră de învăţământ (Comisia pentru 

curriculum, Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral) a realizat oferta educaţională pentru 

anul şcolar 2021-2022. S-a remarcat preferinţa părinţilor pentru profilul servicii( chiar și cu predare 

în limba engleză), fapt în deplin acord cu tendinţele actuale ale pieţei muncii, dar și o orientare 

către profilul real - științele naturii. 

 

CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITĂ ELEVILOR 

În anul şcolar 2020-2021 d-na consilier psihopedagog  Sima Cristina a desfăşurat următoarele 

activităţi: a întocmit planul operaţional şi planul managerial al comisiei; a colaborat cu profesorii 

diriginţi în vederea informării acestora asupra opţiunilor de carieră pe care le au elevii; a aplicat o 

serie de chestionare de interese profesionale elevilor claselor terminale; a interpretat rezultatele 

chestionarelor şi le-a transmis elevilor; a consiliat elevii privind opţiunile şcolare şi de carieră, luând 

în considerare rezultatul chestionarului, aptitudinile, dar şi posibilităţile socio-culturale ale fiecăruia; 

a discutat cu părinţii asupra gradului de implicare pe care îl au în orientarea profesională a elevilor. 

În vederea orientării profesionale, elevii din clasele terminale de liceu au participat fizic și 

online la activităţi organizate de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Universitatea 

Ecologică, Universitatea Bioterra cu ocazia evenimentelor prilejuite  de „Ziua Porţilor Deschise”, 
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CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM 

               În anul şcolar 2020 – 2021 s-au aplicat următoarele planuri cadru: 

- Pentru învăţământul primar Planurile – cadru de învăţământ pentru învățământul primar 

clasele P-IV aprobate prin OMEN nr. 3371 din 12.03.2013 

- Pentru învăţământul gimnazial Planurile – cadru de învăţământ pentru învățământul 

gimnazial clasa a V- VIII aprobate prin OMEN 3590/ 5.04.2016 

- Pentru învăţământul liceal, forma de învăţământ zi, filiera tehnologică, Planurile – cadru 

de învăţământ pentru ciclul superior al liceului aprobate prin OMECI nr. 3411 din 

16.03.2009 

             -    Pentru învăţământul liceal, pentru ciclul inferior  al liceului forma de învăţământ zi, filiera 

tehnologică,  

                   Clasa a IX-  OMECI  nr.3411/16.03.2009;  OMECTS  nr. 4457/05 07 2016 

                   Clasa a X-  OMECTS  nr.3081/27.01.2010; OMECTS nr.3915/18. 05. 2017 

                   Clasa a XI- XII  OMECTS  nr.3412/16.03.2009; Clasa a XI -OMEN nr.3500/29. 03. 

2018  ; OMECI  nr.3423/16.03.2009 

               

 

ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA CEAC       

In perioada august-septembrie 2020 s-au intocmit Raportul de Evaluare  Interna pentru anul 

scolar 2020-2021-forma online-implementat la cerinţa ARACIP, Raportul de Autoevaluare pentru 

anul scolar 2020-2021 si Planul de Imbunatatire pentru anul scolar 2021-2022 . 

 În luna octombrie 2021, membrii CEAC au prezentat Raportul Anual de Evaluare Internă 

pentru anul şcolar 2020-2021 pe baza căruia au elaborat Planul de imbunătăţire pentru anul şcolar 

2021-2022. 

 Pe parcursul sementrului I al anului şcolar s-a realizat RAEI in format electronic, incarcat 

online, pe site-ul ARACIP conform cu ”Inregistrarea electronica a autoevaluarii” în cadrul 

proiectului strategic ARACIP  "Sprijin pentru unitățile școlare în implementarea manualului de 

evaluare internă a calității educației" (ID 55668). 

Membrii CEAC au fost desemnati de conducerea şcolii sa participe la intocmirea  

materialelor pentru monitorizarea interna a Planului de Actiune al Scolii. 

 Au avut loc şedinţe lunare, potrivit planificării activităţilor, au fost elaborate şi aplicate 

elevilor chestionare privitoare la calitatea activităţii unităţii noastre. Aceste chestionare au fost 

prelucrate şi concluziile au constituit obiectul unui plan de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii 

activităţii instructiv-educative din şcoala noastră.  

 Membrii comisiei au întocmit fişe de monitorizare a activităţii comisiilor metodice şi de lucru 

din şcoală, care să permită îmbunătăţirea activităţii de asigurare a calităţii. 

 Calendarul activitatii comisiei CEAC a mai urmarit realizarea de proceduri specifice. 

Pe tot parcursul anului şcolar 2020-2021, membrii comisiei şi-au îndeplinit atribuţiile: au 

întocmit documentele de lucru ale comisiei, au colaborat cu comisiile metodice şi de lucru din şcoală, 

au monitorizat activitatea acestor comisii, au gestionat dovezile privitoare la activităţile desfăşurate, 

au gestionat situaţii statistice, au monitorizat baza de date cu parcursul absolvenţilor şi integrarea lor 

în muncă, dar şi aplicarea procedurilor, au efectuat asistenţe la ore, au întocmit un cod de bune 

practici 
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2.2. ANALIZA SWOT A LICEUL TEHNOLOGIC “SF. ANTIM IVIREANU”-

REZUMAT ŞI MATRICE 
OFERTA CURRICULARĂ 

PUNCTE TARI 

o Fiecare nivel de şcolarizare dipune de 

materiale curriculare (planuri de 

învăţământ şi programe şcolare, auxiliare 

curriculare: manuale, ghiduri de aplicare, 

culegeri de probleme, îndrumătoare), ce 

corespund cerințelor legale și strategiei 

guvernului. 

o Identificare stilurilor de învățare specific 

elevilor școlii, astfel încât profesorii pot 

să-și adapteze demersul didactic la 

nevoile elevilor( dosarele 

diriginților,catalogul clasei , proiectarea 

lecțiilor) 

o Oferta şcolii satisface nevoile tuturor 

elevilor 

o Profilul claselor în concordanţă cu 

cerinţele de pe piaţa muncii 

o Receptivitatea şi transparenţa 

managerilor, management echilibrat 

o Site-ul liceului 

PUNCTE SLABE 

o Imposibilitatea cadrelor didactice de a 

satisface toate  solicitările 

beneficiarilor (părinţi şi elevi)  

o Scăderea interesului pentru studiu și 

superficialitatea elevilor față de 

procesul instructive-educativ 

o Programe foarte încărcate 

o Lipsa acreditarii liceului 

 

OPORTUNITĂŢI 

o CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii 

dorinţei de informare şi cunoaştere în 

diferite domenii de activitate 

o Organizarea de concursuri la diverse 

discipline, la nivel de şcoală, încearcă să 

crească interesul elevilor pentru aceste 

discipline . 

o Obținerea de rezultate relevante ale 

elevilor la concursuri și competiții 

o Recompensarea rezultatelor cu tabere 

gratuite si diverse premii materiale 

o Realizarea portofoliului catedrelor şi al 

cadrelor didactice  

o Teste de evaluare inţială, în vederea 

identificarii nevoii de formare a elevilor 

AMENINŢĂRI 

o Baza materială existentă nu permite 

realizarea tuturor solicitărilor 

beneficiarilor 

o Număr insuficient de manuale şcolare 

pentru învăţământul obligatoriu 

o Lipsa manualelor pentru clasele 

primare, intrate pe noua programă 

școlară 

o Instabilitatea legislativă şi a 

curriculumului în sistemul de 

învăţământ 

o Sistemul de admitere în clasa a IX-a 
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RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI 

o Încadrarea cu personal calificat, 

cadre didactice titulare cu o bună 

pregătire metodico-științiică 

demonstrată prin obținerea gradelor 

didactice 

o Adaptarea rapidă a cadrelor 

didactice la apariţia modificărilor 

o Centrarea activităţii didactice pe 

nevoile elevului, informatizarea 

învăţământului 

o Cadrele didactice și personalul 

didactic auxiliar au abilități în 

utilizarea calculatorului și a 

internetului  la aplicarea unor 

metode moderne în procesul de 

învăţământ; 

o Pregatire AEL 

o Existența în unitatea școlară a unui 

consilier psihopedagogic bine 

pregătit, implicat responsabil 

 

PUNCTE SLABE 

o Slaba participare la cursuri de formare şi 

perfecţionare din cauza condiţionării 

accesului la unele cursuri prin achitare de 

taxe 

o Dificultăți în implementarea unor programe 

de recuperare și pregătire suplimentară a 

elevilor din cauza programului foarte 

încărcat. 

o Neadecvarea metodelor și tehnicilor de 

instruire la nevoile reale ale elevilor. 

o Nevalorificarea la maximum a cerinţelor 

umane 

OPORTUNITĂŢI 

o Buna colaborare  cu MENCS, 

inspectoratele, administraţia locală 

și Consiliul Reprezentativ al 

părinților 

o Existența sursei de finanțare 

extrabugetară 

o Judicioasa aplicare a legii privind 

asigurarea calităţii în învăţământul 

preuniversitar 

o Asistenţele la ore ce urmăresc 

valoarea adaugată prin lecţie din 

punct de vedere informativ-

formativ 

o Varietatea cursurilor de formare  

continuă şi de perfecţionare a 

cadrelor didactice în cadrul CCD și 

DPPD 

AMENINŢĂRI 

o scăderea motivaţiei şi interesului pentru 

activităţi profesionale 

o criza de timp a părinţilor cauzată de actuala 

situaţie economică ce are ca efect scăderea 

gradului de implicare a familiei în viaţa 

şcolii 

o Orientarea cadrelor didactice către domenii 

de activitate mult mai bine renumerate. 
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RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

PUNCTE TARI 

o Dotarea unității școlare cu 

echipamente performante în 

laboratoare 

o Număr de clase suficiente pentru 

funcționarea într-un singur schimb 

o Antrenarea şcolii în proiecte 

ERASMUS 

o Atragerea resurselor extrabugetare 

o Monitorizare audio-video 

o Clădire reabilitată cu o sală de sport 

modern 

o Existența unui cabinet de consiliere 

psihopedagogică 

PUNCTE SLABE 

o Nevalorificarea la maximum a resurselor 

materiale 

o Numărul mic de manual  

o Inexistența avizului ISU 

 

OPORTUNITĂŢI 

o Materialele didactice obţinute duc 

la modernizarea orelor 

o Posibilitatea antrenării elevilor şi a 

părinţilor în activităţi productive si 

de întreţinere a şcolii 

o Parteneriate cu comunitatea locală, 

ONG-uri, firme 

 

 

AMENINŢĂRI 

o Conştiinţa morală a elevilor privind 

păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare 

o Degradarea spaţiilor şcolare din cauza 

fondurilor băneşti limitate, alocate pentru 

întreţinerea şcolii 

o Fonduri foarte mici pentru dezvoltare 

profesională pentru personalul didactic și 

didactic auxiliar 

o Legislația nefavorabilă a agenților 

economici în oferirea sponsorizărilor 

RELAŢIILE CU COMUNITATEA 

PUNCTE TARI 

o Colaborare bună cu Asociația de 

părinți, ONG-uri, Reprezentanții 

RRomilor, agenți economici, 

Consiliu local, poliție 

o Parteneriate cu diverse instituţii 

pentru realizarea unor activităţi 

extracurriculare 

PUNCTE SLABE 

o Absența unei preocupări sistematice 

prinvind  implicare a părinţilor  de liceu în 

viaţa şcolii 

o Slaba implicare în realizarea unor proiecte 

de finanțare la nivel instituțional 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

o Disponibilitatea unor instituţii de a 

veni în sprijinul unităţii şcolare, 

privind achiziţionarea de materiale 

didactice 

o Interesul firmelor de a-şi recruta şi 

forma în perspectivă personal 

specializat din rândul elevilor de 

liceu 

AMENINŢĂRI 

o Instabilitate la nivel social şi economic a 

instituţiilor potenţial partenere în 

promovarea imaginii și a valorilor școlii. 
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2.3. REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 

 

În ideea optimizării activităţii Liceului Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu” în anul şcolar 

următor ne propunem atingerea următoarelor obiective:  

 

✓ Eliminarea punctelor slabe ale activităţii instructiv-educative identificate în anul şcolar 2020-

2021; 

✓ Creşterea procentului de promovabilitate la examenele naționale; 

✓ Intensificarea pregătirii suplimentare a elevilor în vederea promovării examenelor naționale; 

✓ Organizarea de simulări ale examenelor naționale, la fiecare disciplină; 

✓ Organizarea de activităţi demonstrative în cadrul fiecărei catedre; 

✓ Realizarea de asistenţe la ore conform prevederilor ROFUIP; 

✓ Atragerea unui număr mai mare de elevi pentru a participa la activităţile 

extraşcolare∕extracurriculare planificate; 

✓ Cresterea calităţii sistemului de informare şi consiliere profesională; 

✓ Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din şcoală pentru asigurarea 

calităţii învăţământului profesional şi tehnic în vederea integrării profesionale a tinerilor; 

✓ Efienticizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate; 

✓ Facilitarea accesului la educaţie, prin implicarea părinților. 

✓ Creșterea numărului de cadre didactice care să aplice metode moderne de învățare. 

✓ Îmbunătățirea activității de marketing școlar pentru atragerea unor elevi cu o pregatire inițială 

mai bună. 
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PARTEA A III-A -PLANUL OPERAŢIONAL  

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

 
 

33..11  PPRRIIOORRIITTĂĂŢŢII,,  OOBBIIEECCTTIIVVEE  ŞŞII  ŢŢIINNTTEE  22002200--22002255  
 

 În actualul context socio-economic şi cultural, unitatea noastră şcolară va răspunde favorabil, 

prompt şi eficient solicitărilor socio-profesionale ale elevilor, oferind un învăţământ formativ şi 

activând elementele caracteristice necesare vieţii individuale şi comunitare, ca factori activi ai 

progresului social şi ai prosperităţii. 

 Organizarea procesului educaţional din şcoala noastră se realizează în funcţie de nevoile 

elevilor, de disponibilităţile materiale, resursele existente, dar şi de eforturile de atragere a altor factori 

socio-economici, care au capacitatea de a deveni sponsori. 

 Indiferent de conţinutul şi forma activităţilor comune organizate cu partenerii sociali, o atenţie 

deosebită s-a acordat promovării imaginii şcolii, deoarece dezvoltarea şi optimizarea procesului de 

învăţământ depind, în mare măsură, de comunicarea datelor care contribuie la cunoaşterea personalităţii 

şcolii noastre, lucru important pentru atragerea unei populaţii şcolare de bună calitate, precum şi pentru 

atragerea colaborărilor de toate tipurile.  

 Ţintele strategice, fundamentate pe misiunea cunoscută şi asumată de toate grupurile de interes 

reprezentate în unitatea noastră şcolară, ilustrează scopurile sau intenţiile majore pe care doreşte să le 

dezvolte sau să le îmbunătăţească întreaga comunitate educaţională. 
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3.2 ȚINTE ȘI  OPȚIUNI STRATEGICE 

 
DOMENIUL 

FUNCȚIONAL 

ȚINTA STRATEGICĂ OPȚIUNI STRATEGICE 

1.CURRICULUM Creșterea diversificării ofertei 

educaționale de activități școlare și 

extrașcolare în vederea răspunderii 

solicitărilor elevilor, familiei, pieței 

muncii 

 

 

O1 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a 

finalităţilor pe nivele de şcolaritate, urmărind modificările legislative recente 

în realizarea documentelor de planificare a activităţii manageriale la toate 

nivelurile 

O2  Asigurarea calităţii educaţiei conform cu standardele de calitate şi cu 

aşteptările beneficiarilor 

O3  Stabilirea ofertei educaţionale a şcolii în funcţie de nevoile specifice ale 

comunităţii 

O4  Aplicarea sistemului de evaluare internă 

O5 Valorificarea rezultatelor la examenele naţionale şi concursurile şcolare, pe 

baza datelor statistice deţinute, pentru creşterea performanţelor şcolare 

 

2.MANAGEMENTUL 

ȘCOLAR 

 

Creşterea calităţii documentelor 

manageriale la nivelul tuturor 

compartimentelor din şcoală, în 

anul şcolar 2021-2022 
 

O1  Realizarea planului de acțiune al școlii 

O2  Elaborarea proiectului de incadrare pentru anul scolar 2020-2021 

O3  Optimizarea folosirii resurselor umane, materiale si financiare in vederea 

atingerii scopurilor educationale stabilite 

O4  Transmiterea operativa a tuturor actelor normative specifice emise de M.E. 

de I.S.M.B. si urmarirea respectarii prevederilor legale in toate domeniile si 

actiunile scolare 

3.RESURSE UMANE Creşterea calităţii resurselor umane 

angajate în unitate în vederea 

îndeplinirii scopurilor educaţionale 

propuse şi asigurarea calităţii 

O1  Asigurarea cunoaşterii legilor, ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte acte 

normative privind încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea cadrelor didactice şi a 

personalului didactic auxiliar 

O2  Asigurarea formării  continue a personalului didactic 

O3  Sprijinirea cadrelor didactice pentru obținerea gradelor didactice  
4.PROCESUL 

INSTRUCTIV - 

EDUCATIV 

 

Creșterea la 80% din absolvenţii 

claselor terminale în vedrea 

promovării examenelor naționale– 

sesiunea 2022 
 

 O1  Asigurarea calităţii actului educaţional  

 O2  Stabilirea de programe adecvate astfel încât, în fiecare catedră / comisie 

metodică pe arie curriculară/ disciplină, să se atingă finalităţile procesului de 

învăţământ.  

 O3  Stimularea elevilor în vederea optimizării rezultatelor la examenul de 
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bacalaureat și competențe profesionale 

O4 Suplimentarea bazei material pentru optimizarea procesului instructiv 

-educativ 
5.ACTIVITATEA 

EDUCATIVĂ 

ȘCOLARĂ ȘI 

EXTRAȘCOLARĂ. 

PROIECTE ȘI 

PROGRAME 

  

Implicarea școlii într-un număr cât 

mai mare de  proiecte și programe 

educaționale menite să sporeacă 

adaptabilitatea la viața socială 
 

O1 Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării 

activităţilor educative  

O2  Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii 

educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive faţă de valorile 

societăţii în care urmează să se integreze  

6.ACTIVITĂȚI DE 

TRANZIȚIE DE LA 

ȘCOALĂ LA LOCUL 

DE MUNCĂ 

  

Adaptrea ofertei educaționale a 

școlii la nevoile comunității și la 

cerințele pieței muncii 

O1Asigurarea formării profesionale a elevilor în condiţii adaptate la cerințele 

viitorului loc de muncă  

O2 Dezvoltarea abilităţilor cheie şi a competenţelor corespunzătoare viitorului 

loc de muncă, în vederea facilitării integrării cu succes a a elevilor, după 

absolvire în viaţa socio-economică  

O3 Responsabilizarea elevilor privind propria formare  
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3.3 COMPONENTA OPERAȚIONALĂ 
 

1. CURRICULUM 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Cultivarea unui mediu școlar performant și armonios pornind de la un curriculum de calitate 

 
Acţiuni Resurse 

Termene  Indicatori de performanţă Dovezi 
Materiale 

F
in

a
n

ci
a

re
 

Responsabili 

 Realizarea analizei activităţii desfăşurate 

în anul şcolar 2020-2021 

Starea invatamantului la sfarsitul anului 

scolar 2020-2021 

Rapoartele de 

analiză a unităţii 

noastre şcolare 

- Director , 

director adjunct 

Septembrie Realizarea obiectivelor stabilite 

în planul managerial anterior 

Raportul de 

activitate al 

unităţii 

Realizarea  planului managerial al unităţii 

şcolare, Planului Operaţional şi  a Planului 

de Acţiune al şcolii pentru anul şcolar 

2021-2022 

Rapoartele de 

analiză ale unităţii 

şcolare  

- Director , 

director adjunct  

Septembrie Corelarea cu strategia 

M.E.C.SI.S.M.B., cu criteriile de 

evaluare, cu nevoile specifice 

ale comunităţii locale 

Plan 

managerial, 

Plan 

operaţional şi 

PAS 

Intocmirea orarului şcolii Încadrări  Echipa 

managerială 

Comisia de 

întocmire a 

orarului 

Septembrie Corelarea cu planurile cadru în 

vigoare 

orarul 

Elaborarea tematicii pentru probele de la 

examenele de obţinere a certificatelor 

de competenţe profesionale şi pentru 

atestat  

Metodologiile în 

vigoare 

- Echipa 

managerială 

 

Octombrie Corelarea cu strategia 

M.E.C.SI.S.M.B., cu criteriile de 

evaluare 

Grafice , 

procese 

verbale 

pregătire 

suplimentară  

Asigurarea cu toate documentele privind 

planul cadru pentru fiecare ciclu şi formă 

de învăţământ, programele şcolare, în 

funcţie de curriculum-ul naţional; 

metodologia Bacalaureatului 

 

Planuri cadru  

Metodologia 

Bacalaureatului 

 Director , 

director adjunct 

Septembrie Corelarea cu strategia 

M.E..C.SI.S.M.B. 

Planuri cadru 

în vigoare, 

programe 

școlare 
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Elaborarea C.D.Ş.  și CDL pentru anul 

şcolar 2021/2022 

Metodologiile în 

vigoare 

- Director  Martie  Îmbunătăţirea ofertei 

educaţionale 

 Asigurarea calităţii 

învăţământului 

Materialele 

rezultate din 

discuţii pe 

această temă 

Elaborarea proiectului ofertei educaţionale 

a liceului pentru anul şcolar 2021-2022 

Planuri cadru, 

curriculum 

naţional, 

PLAI, 

PRAI 

 Responsabilul 

CEAC 

Responsabilul 

comisiei pentru 

promovarea 

imaginii şcolii 

Martie Îmbunătăţirea ofertei 

educaţionale 

 Asigurarea calităţii 

învăţământului 

Planul de 

învățământ 

Organizarea unor evenimente de 

promovare a imaginii școlii 

Planul de 

școlarizare 

3000  Responsabilul 

comisiei pentru 

promovarea 

imaginii şcolii 

Februarie-

mai  

Îmbunătăţirea ofertei 

educaţionale 

 

Pliante, 

bannere 

Panouri 

publicitare 

Organizarea pregatirii pentru examenele 

naţionale  

Legislaţia în 

vigoare 

 Directorii  Conform 

legii 

Respectarea regulamentelor Procese 

verbale de 

pregătire 

suplimentară 

Organizarea examenele naţionale Legislaţia în 

vigoare 

2000 Directorii  Conform 

legii 

Respectarea regulamentelor Decizii, 

lucrări 

Organizarea concursurilor şcolare, a 

olimpiadelor la nivelul unităţii şcolare, 

sectorului  şi al municipiului Bucuresti 

Legislaţia în 

vigoare 

500 Directorii  

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Conform 

legii 

Respectarea regulamentelor Graficul 

desfășurării 

Raport de 

activități al 

comisiei 

Realizarea unei baze de date la nivelul 

tuturor disciplinelor cuprinzând 

documentele curriculare oficiale, oferta de 

manuale alternative, auxiliare 

curriculare, soft-urile educaţionale 

existente 

Documente 

manageriale 

 Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Permanent Respectarea regulamentelor și 

programelor școlare 

Portofoliile 

comiisilor 

metodice 

Realizarea planificărilor calendaristice, a 

documentelor pentru proiectarea activităţii 

didactice 

Planuri cadru în 

vigoare 

 Toate cadrele 

didactice 

Septembrie Respectarea regulamentelor și 

programelor școlare 

Portofoliile 

comiisilor 

metodice 
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Asigurarea necesarului de manuale şcolare 

gratuite pentru elevii claselor 0-X parțial 

subvenționate pentru elevii claselor IX-

XII 

Curriculum 

Manuale școlare 

Site-ul MEC 

oferte ale 

editurilor şi 

librăriilor 

 Directorii 

Bibliotecarul 

școlii 

Septembrie Respectarea programelor 

școlare ș a ofertei editurilor 

Procese 

verbale de 

predare 

primire 

Asigurarea aplicării corecte a 

documentelor curriculare naţionale la toate 

disciplinele de invătământ 

Documente, 

ordine, notificări 

MEC 

- Directorii 

Responsabilul 

comisiei pentru 

asigurarea 

calităţii 

Periodic Respectarea metodologiei şi a 

specificului unităţii 

Documentele 

realizate 

Monitorizarea aplicării criteriilor de notare 

unice la toate disciplinele 

Descriptori de 

performanță  

 Membrii CA Periodic Respectarea metodologiei şi a 

specificului unităţii 

Cataloage 

Descriptori de 

performanță 

Asigurarei ritmicităţii notării; C.A. va 

analiza, periodic notarea ritmica si 

evaluarea continuă a elevilor 

Planificări 

calendaristice 

Proiectarea 

unităţilor de 

învăţare 

 Echipa 

managerială 

Responsabilul 

Comisiei de 

ritmicitatea 

notării 

Periodic Respectarea metodologiei şi a 

specificului unităţii 

Procese 

verbale de 

monitorizare 

Selectionarea elevilor pentru participarea 

la olimpiade.  

Întocmirea şi afisarea graficului cu 

programul de pregătire suplimentară 

Chestionare, teste  Cadrele 

didactice 

Conform 

planificării 

Rezultate deosebite la 

învățătură 

Chestionare, 

teste 

Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor 

elevilor la evaluările interne şi externe. 

Documentaţia 

rezultată 

- Directorii 

Responsabilul 

comisiei pentru 

asigurarea 

calităţii 

Semestrial Relevanţa acestor activităţi 

Redimensionarea activităţii 

Rapoarte 

Planificarea şi desfăşurarea lucrărilor 

scrise semestriale 

Grafice de 

pregătire 

Planificări 

 Şefii de catedre/ 

responsabilii de 

arii curriculare 

Conform 

planificării 

Relevanţa acestor activităţi 

 

Graficul 

tezelor 

Lucrarile 

scrise 
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Urmărirea asigurării calităţii educaţiei, a 

modului în care se realizează atribuţiile 

manageriale la nivelul colectivelor 

metodice şi fiecărui cadru didactic în 

parte: 

- controlul parcurgerii ritmice a materiei; 

- analiza obiectivă a nivelului de pregătire 

a elevilor, cu măsuri concrete de 

ameliorare a situaţiilor necorespunzătoare; 

- controlul evaluării continue şi corecte a 

elevilor; 

Rapoarte ale 

comisiei 

- Director  Permanent Formarea/ 

dezvoltarea abilităţilor şi 

competenţelor, conform  

standardelor 

Grafice 

Procese 

verbale 

Fise de 

observare a 

lecției 

Stimularea elevilor câştigători ai 

concursurilor şcolare 
Rezultatele 

deosebite 

popularizate 

- Director Permanent Implicare, participare, 

dezvoltare 

premii 

Realizarea unor sondaje în rândul elevilor 

şi al cadrelor didactice de specialitate 

legate de problemele curriculare, pentru 

asigurarea feed-back-ului necesar 

reglării unor neajunsuri şi transmiterea 

observaţiilor şi propunerilor la nivel 

superior 

chestionare - Director 

Responsabil 

CEAC  

Permanent Formarea/ 

dezvoltarea abilităţilor şi 

competenţelor, conform  

standardelor 

chesrionare 

Elaborarea de materiale complementare 

pentru activitatea de predare-învăţare 

realizată pe suport informatic, pentru a 

răspunde cerinţelor noii societăţi 

educaţionale româneşti preconizate – 

PLATFORMA TEAMS 

Ghiduri de bună 

practică 

Site-uri 

educaționale 

2500 Director 

Responsabil 

CEAC 

Permanent Formarea/ 

dezvoltarea abilităţilor şi 

competenţelor, conform  

standardelor 

Ghiduri de 

bună practică 

Site-uri 

educaționale 

Acordarea de consultanţă în probleme de 

proiectare curriculară, evitând 

abordările strict formale 

Ghiduri de bună 

practică 

Site-uri 

educaționale 

 Director 

Responsabil 

CEAC 

Permanent Formarea/ 

dezvoltarea abilităţilor şi 

competenţelor, conform  

standardelor 

Ghiduri de 

bună practică 

Site-uri 

educaționale 

Realizarea unor echipe de cadre didactice 

pentru elaborarea si alegerea 

auxiliarelor curriculare la toate 

disciplinele 

Documente, 

ordine, notificări 

M.E.C 

- Director  

Secretar şef 

Periodic Respectarea conţinutului şi a 

termenelor 

Documente, 

ordine, 

notificări 

M.E.C 



36 

 

36 

 

Asigurarea unui climat de muncă eficient 

în folosul copiilor şi tinerilor, beneficiarii 

sistemului educaţional 

Legislația în 

vigoare 

1000 Directorul 

Cadrele 

didactice,elevii 

permanent Implicare  

Sprijinirea iniţiativelor cadrelor didactice 

şi aplanarea eventualelor conflicte de 

interes între cadrele didactice de altă 

specialitate, elevi si părinţi 

Legislația în 

vigoare 

 Directorul 

Cadrele 

didactice,elevii 

permanent Implicare  
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2. MANAGEMENTUL ȘCOLAR 

OBIECTIV OPERAȚIONAL: Asigurarea unui management al calității 

 
Acţiuni Resurse 

Termene  Indicatori de performanţă Dovezi 
Materiale 

F
in

a
n

ci
a

re
 

Responsabili 

Proiectarea activităţilor tematice la fi care 

catedră , comisie metodică și arii 

curriculare. Intocmirea documentelor de 

lucru. 

Rapoartele de 

analiză ale 

catedrelor, 

comisiilor de 

lucru și arii 

curriculare 

- Echipa 

managerială  

Responsabili 

catedre ,comisii 

de lucru, arii 

curriculare 

Septembrie Realizarea obiectivelor stabilite 

în planul managerial anterior 

Planuri 

manageriale 

fiecare 

catedră, 

comisie 

metodică, arii 

curriculare 

 

Realizarea organigramei  
Legislația în 

vigoare 

- Echipa 

managerială  

 

Septembrie  Organigrama 

instituției 

 

Proiectarea activităţii compartimentului 

secretariat, în conformitate cu planul de 

acţiune al şcolii  

Date statistice, 

documente 

oficiale 

-  

Directorul şi 

secretarul şef  

 

Octombrie Corelarea cu obiectivele 

activităţii 

Proces verbal  

Planuri 

operaţionale 

Elaborarea graficului şi a tematicii 

Consiliului Profesoral şi Consiliului de 

Administraţie 

Date statistice, 

documente 

oficiale 

- Echipa 

managerială 

Consiliului de 

administratie 

Septembrie Corelarea cu obiectivele 

activităţii 

Graficului şi a 

tematicii 

Consiliului 

Profesoral şi 

Consiliului de 

Administraţie 

Prognozarea evoluţiei populaţiei şcolare Statistică - Director , 

director adjunct 

Ianuarie–

martie  

Corelarea la comanda socială Statisticile de 

sfârșit de 

semestru 

Întocmirea planului de şcolarizare pentru 

anul şcolar 2022/2023 cu respectarea  

curriculum-ului naţional 

Anexele pentru 

încadrarea 

propusă de 

unitatea şcolară în 

anul şcolar 2022-

2023 ținând cont 

- Director , 

director adjunct 

Ianuarie.-

februarie 

Concordanţa cu nevoile de 

formare ale populaţiei şcolare 

prin aplicarea curriculum-ului 

naţional 

Planul de 

școlarizare 
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de metodologiile 

în vigoare 

Realizarea proiectelor de buget şi a 

proiectelor de achiziţii 

Legislaţia în 

vigoare 

 Contabil şef, 

Director  

Noiembrie Îmbunătăţirea stării materiale a 

unităţilor şcolare 

Bugetul 

 Întocmirea documentaţiilor privind 

investiţiile şcolare şi reparaţiile cu 

sprijinul Asociaţiei de părinţi 

Legislaţia în 

vigoare 

- Adunarea 

generală a 

Asociaţiei de 

părinţi  

Director  

 

Permanent Dezvoltarea bazei materiale a 

şcolii 

fondulextrabu

getar 

Organizarea Consiliului profesoral, fixarea 

secretarului, alegerea Consiliului de 

administraţie, organizarea colectivelor 

metodico – ştiinţifice şi a comisiei 

diriginţilor, fixându-se şi liderii acestor 

structuri organizatorice  

Date statistice, 

documente 

oficiale 

- Echipa 

managerială 

Colectivul de 

profesori 

Septembrie  Comisii de lucru pe probleme Procesul 

verbal al 

Consiliului 

profesoral, 

proces verbal 

sedinte comisii 

metodice 

Organizarea Consiliului de administraţie, 

stabilirea atribuţiilor membrilor săi, 

însuşirea tematicii şi a graficului 

şedinţelor de lucru    

Date statistice, 

documente 

oficiale 

- Echipa 

managerială 

Consiliului de 

administratie 

Septembrie Consiliul de administratie Procesul 

verbal al 

Consiliului de 

administratie 

Organizarea activităţilor catedrelor / 

comisiilor metodice şi elaborarea unor 

programe de activitate subordonate 

planului de acţiune al şcolii   

Date statistice, 

documente 

oficiale, notificări 

M.E.C 

- Echipa 

managerială 

Responsabilii 

catedrelor / 

comisiilor 

metodice 

Septembrie Creşterea calităţii demersului 

didactic 

Procesul 

verbal al 

Consiliului 

profesoral, 

proces verbal 

sedinte comisii 

metodice 

Organizarea Comisiei diriginţilor, 

stabilirea comitetelor de părinţi şi a 

Comitetului reprezentativ al părinţilor 

Date statistice, 

documente 

oficiale 

- Responsabilul 

Comisiei 

diriginţilor, 

diriginţii  

Octombrie Comisiei diriginţilor Procese 

verbale 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

extracurriculare şi de consiliere şi de 

orientare, conform programelor proprii 

Planurile de 

activitate 

- Coordonatorul 

de proiecte şi 

programe 

educative 

şcolare şi 

extraşcolare 

Conform 

planificării 

proprii 

Formarea abilităţilor şi 

competenţelor extracurricu- 

lare 

Graficul de 

activități  

Procese 

verbale 
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Organizarea şi desfăşurarea asistenţelor la 

ore 

 

Metodologiile în 

vigoare 

- Director , 

director adjunct, 

responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Conform 

graficului 

 

Respectarea metodologiei în 

vigoare 

Fise de 

asistentă la 

ore 

Monitorizarea, evaluarea concluziilor 

inspecţiilor şcolare tematice, în cadrul 

acţiunilor metodice, în consiliile 

profesorale, pentru eliminarea 

eventualelor disfuncţionalităţi, creşterea 

performanţelor şcolare 

Reglementări 

legale 

 Echipa 

managerială 
permanent Respectarea metodologiei în 

vigoare 

Procese 

verbale de la 

inspectii 

Monitorizarea aplicării Regulament de 

organizare şi funcţionare a unităţilor 

deînvăţământ preuniversitar si 

Regulamentul Intern 

Documente 

oficiale ale MEC 

 Echipa 

managerial 

Întregul 

personal al 

școlii 

permanent Respectarea metodologiei în 

vigoare 

Procese 

verbale de 

prelucrare a 

ROFUIP și RI 

Stabilirea unor  ocial o de performanţă 

 ocial o la nivelul unităţii de 

învăţământ, atât în  ocial  priveşte 

activitatea didactică, cât şi pentru elevi 

Logistică, ale   

Catedrelor  şi 

ariilor 

curriculare 

 Echipa 

managerială 
permanent Respectarea metodologiei în 

vigoare 

Standardele 

de 

performanță 

Elaborarea unor metode  ocial o şcolii 

pentru evaluare, auto-evaluare şi 

monitorizare, pentru asigurarea 

standardelor naţionale existente şi 

asigurareacalităţii educaţiei 

Logistică, 

standard MEC 

 Echipa 

managerial 

CEAC 

permanent Respectarea metodologiei în 

vigoare 

Standardelor 

naţionale 

existente 

Evaluarea cadrelor didactice şi acordarea 

calificativelor anuale conform cu fişele de 

evaluare 

Legislația în 

vigoare 

 Echipa 

managerială,  

Consiliul de 

administraţie, 

şefii de 

compartimente  

 

Iulie-

septembrie  

Corelarea cu obiectivele 

activităţii 

 

Fişa postului  

 

Evaluarea personalului didactic 

 ocial or, a personalului nedidactic in 

raport cu fisa postului 

Legislația în 

vigoare 

 Echipa 

managerială,  

Consiliul de 

administraţie, 

şefii de 

compartimente  

 

Iulie-

septembrie  

Corelarea cu obiectivele 

activităţii 

 

Fişa postului  

 

Întocmirea fişei postului pentru fiecare 

angajat al şcolii  

Legislația în 

vigoare 

 Echipa 

managerială,  

 

Octombrie 

Corelarea cu obiectivele 

activităţii 

 

Fişa postului  
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Consiliul de 

administraţie, 

şefii de 

compartimente  

 

Realizarea contractelor de muncă in 

functie de emiterea deciziilor de 

incadrarede catre I.S.M.B 

Legislația în 

vigoare 

 Echipa 

managerială,  

 

 

Septembrie 

Corelarea cu obiectivele 

activităţii 

 

Contractele de 

muncă 

 

 

Asigurarea asistenţei sanitare şi a 

protecţiei muncii și obținerea autorizației 

ISU 

Legislaţia în 

vigoare 

10000 Director  Permanent Prevenirea şi asigurarea 

asistenţei sanitare şi în muncă 

Fise de 

prelucrare a 

normelor SSM 

și PSI 

Valorificarea rezultatelor inspecţiilor 

şcolare, sanitare, a celor  ocial or  de 

poliţie sau pompieri şi stabilirea de măsuri 

de remediere a eventualelor deficienţe de 

la nivelul şcolii 

Legislația în 

vigoare 

 Echipa 

managerială,  

 

 

Permanent 

Corelarea cu obiectivele 

activităţii 

 Planuri de 

remediere a 

eventualelor 

deficienţe de 

la nivelul 

şcolii 

Stimularea cadrelor didactice cu o 

activitate profesională şi educativă 

deosebită prin recomandarea acestora 

pentru implicarea în diferite activităţi şi 

recunoașterea meritelor la nivelul 

unităţilor şcolare 

Legislația în 

vigoare 

 Echipa 

managerială,  

 

 

Permanent 

Corelarea cu obiectivele 

activităţii 

Diplome 

Recompensarea prin gradaţii de merit a 

personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic 

Metodologia de 

obținere a 

gradației de merit 

 Echipa 

managerială,  

Cadre didactice 

Conform 

graficului 

Respectarea metodologiei în 

vigoare 

Gradații de 

merit 

Asigurarea prelucrării actelor normative la 

nivelul conducerii unităţilor şcolare 

Legislația în 

vigoare 

 Echipa 

managerială,  

Cadre didactice 

 

Permanent 

Corelarea cu obiectivele 

activităţii 

Procese 

verbale 

Valorificarea rezultatelor evaluărilor prin 

elaborarea unor strategii adecvate 

dezvoltării liceului 

Date statistice, 

documente 

oficiale 

 Echipa 

managerială,  

Consiliul de 

administraţie, 

şefii de 

compartimente 

Permanent Corelarea cu obiectivele 

activităţii 

Procese 

verbale 
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Sprijinirea cadrelor didactice de 

specialitate pentru susţinerea examenelor 

de perfecţionare şi de obţinere a gradelor 

didactice 

Metodologii 

documente 

oficiale, notificări 

MEN 

 Echipa 

managerială,  

Cadre didactice 

 

Permanent 

Corelarea cu obiectivele 

activităţii 

Cursuri de 

perfecționare 

Organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor 

curente, inspecţiilor  ocial  in vederea 

înscrierii pentru obţinerea gradelor 

didactice 

Metodologii 

documente 

oficiale, notificări 

MEN 

 Echipa 

managerială,  

Cadre didactice 

 

Permanent 

Corelarea cu obiectivele 

activităţii 

Fișe de 

asistențe la 

ore 

Promovarea colaborării în cadrul 

catedrelor, acordarea de atenţie opiniilor 

colegilor de echipă, ţinând seama de 

observaţiile lor 

Metodologii  Echipa 

managerială,  

Cadre didactice 

 

Permanent 

Respectarea conţinutului şi a 

termenelor 

Procese 

verbale de 

 ocial or   

privind 

escaladarea 

conflictelor 

Consilierea managerilor , catedrelor 

privind modalităţile şi criteriile de 

organizare a celor mai potrivite echipe şi 

comisii de lucru la nivelul şcolii 

Metodologii  Echipa 

managerială,  

Cadre didactice 

 

Permanent 

Respectarea conţinutului şi a 

termenelor 

Decizii  

Luarea de atitudine faţă de situaţiile 

negative, cu discreţie şi profesionalism 

Comunicarea 

intra- si 

interinstituţională 

 Directorul 

Cadrele 

didactice,elevii 

Permanent  Cod de etică 

Monitorizarea, negocierea şi rezolvarea 

disfuncţionalităţilor pentru evitarea şi 

preîntâmpinarea conflictelor majore 

Comunicarea 

intra- si 

interinstituţională 

 Directorul 

Cadrele 

didactice,elevii 

Permanent  Cod de etică 
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3. RESURSE UMANE 

OBIECTIV OPERAȚIONAL: Adaptarea demersurilor didactice la cerințele unui învățământ modern centrat  ocial , având ca 

finalitate dobândirea competențelor cheie. 

 
Acţiuni Resurse 

Termene  Indicatori de performanţă Dovezi 
Materiale Financiare Responsabili 

Crearea şi actualizarea  oficial o a bazei 

de date electronice unice pentru evidenţa 

personalului didactic, didactic  ocial or 

şi nedidactic 

Logistică, baze de 

date 

preexistente 

- Echipa 

managerială,  

Serviciul 

secretariat 

Septembrie Logistică, baze de date 

preexistente 

SIIIR 

Elaborarea criteriilor proprii de evaluare a 

cadrelor didactice, la nivelul catedrelor 

şi comisiilor metodice 

Logistică, baze de 

date 

preexistente 

- Echipa 

managerială,  

Cadre 

didactice 

Septembrie Fișe de autoevaluare Fișe de 

autoevaluare 

Elaborarea proiectelor de dezvoltare a 

resursei umane  

Rapoartele 

comisiei de 

perfecţionare 

- Responsabilul 

comisiei de 

perfecţionare 

Periodic Creşterea calităţii demersului 

didactic; eficientizarea 

utilizării resursei umane 

Fișe, 

chestionare 

formare 

profesională 

Normarea judicioasă şi funcţionarea 

eficientă a personalului din subordine 

Legislaţia în 

vigoare 

 Director  

Secretar-şef 

Anual Eficientizarea activităţii Stat de plata 

Încheierea contractelor de muncă Legislaţia în 

vigoare 

- Director  

Secretar-şef 

Permanent Respectarea legislaţiei Contracte de 

muncă 

 Operaţionalizarea activităţii de formare a 

resurselor umane, de evaluare 

Documente 

ordine, notificări 

M.E. 

- Director , 

director 

adjunct 

Permanent Management performant centralizatoa

re 

 Operaţionalizarea resursei de timp în 

unitatea şcolară 

Propriile 

programe 

- Director , 

director 

adjunct 

Permanent Încadrarea în planificarea 

resursei de timp 

orar 
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Distribuirea sarcinilor şi realizarea fişei 

posturilor pentru director şi director 

adjunct  

Legislația în 

vigoare 

 Echipa 

managerială  

 

Septembrie  Fișe de post 

Distribuirea sarcinilor membrilor 

Consiliului de administraţie  
Legislația în 

vigoare 

 Echipa 

managerială  
Septembrie  Fișe de post 

Transmiterea imediată în reţea/către ISMB 

a modificărilor survenite în încadrarea cu 

personal didactic 

Logistică  Echipa 

managerială 

Permanent Respectarea metodologiei şi a 

specificului unităţii 
Rețea de 

comunicare 

Acordarea de consultanţă şi audienţe Grafice interne  Echipa 

managerială 

Permanent Respectarea metodologiei şi a 

specificului unităţii 
Grafic 

audiențe 

Elaborarea şi aplicarea criteriilor şi a 

instrumentelor de monitorizare şi evaluare 

Documente, 

ordine, notificări 

M.E.C 

- Directorii 

Responsabilul 

comisiei 

pentru 

asigurarea 

calităţii 

Periodic Respectarea metodologiei şi a 

specificului unităţii 

Fișe de 

autoevaluare 

Evaluarea periodică a activităţii 

personalului din subordine 

Criteriile stabilite. 

Legislaţia în 

vigoare 

- Director  

 

Cf. 

termenelor 

Redimensio-narea activităţii Fișe de 

autoevaluare 

Proces 

verbal 

calificative 

Stimularea cadrelor didactice pentru a 

participa la programe de perfecţionare şi 

dezvoltare profesională organizate de 

M.E.C. de către Casa Corpului Didactic, 

ale instituţiilor de învăţământ superior şi 

preuniversitare, ale centrelor de formare 

Oferta 

educaţională 

6000 Responsabilul 

comisiei de 

perfecţionare 

periodic cursuri Certificate 

programe de 

perfecţionar

e şi 

dezvoltare 

profesională 

organizate 

Aplicarea sistemului de  perfecţionare prin 

credite profesionale transferabile 

Logistică, 

legislaţie 

 Responsabilul 

comisiei de 

perfecţionare 

periodic cursuri Certificate 

programe de 

perfecţionar

e şi 

dezvoltare 

profesională 

organizate 
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Cooptarea cadrelor didactice în programe 

de instruire în domeniul legislaţiei şcolare 

Oferta 

educaţională 

 Responsabilul 

comisiei de 

perfecţionare 

periodic cursuri Certificate 

programe de 

perfecţionar

e şi 

dezvoltare 

profesională 

organizate 

Asigurarea cunoaşterii în rândul cadrelor 

didactice a reglementărilor în vigoare 

privind cariera didactică şi etapele 

formării profesionale: stagiatură, 

definitivat, grad II, grad I, doctorat, 

perfecţionare periodică  ocial or , 

evoluţie în ierarhie, recunoaşterea gradelor 

didactice 

Norme legale, 

programe oficiale 

 Directorii 

Responsabilul 

comisiei de 

perfecţionare 

periodic  Procese 

verbale de 

prelucrare a  

 Normelor 

legale, 

Programelor 

oficiale 

Perfecţionarea şi formarea proprie a 

tuturor salariaţilor, în funcţie de 

compartiment 

Oferta instituţiilor 

specializate 

2000 Directorii 

Responsabilul 

comisiei de 

perfecţionare 

periodic cursuri Certificate 

programe de 

perfecţionar

e şi 

dezvoltare 

profesională 

organizate 

Selectarea unor grupuri de cadre didactice 

în scopul formării acestora în vederea 

elaborării subiectelor pentru olimpiadă, 

concursuri sau evaluări naţionale 

Legislaţie, 

 ocial o 

auxiliare 

 

 Directorii Conform 

graficului 

 Adeverințe 

de 

participare 

Promovarea cursurilor de management al 

resurselor umane 

Oferta de formare  Sindicate, 

directori 

periodic cursuri Certificate 

programe de 

perfecţionar

e şi 

dezvoltare 

profesională 

organizate 

Rezolvarea cu abilitate şi discreţie a 

diferitelor situaţii conflictuale care pot 

apărea între cadrele didactice din şcoală, 

între profesorii de specialitate şi şcoli 

sau între elevi şi profesori, pentru 

asigurarea unui climat de muncă eficient 

Comunicare 

intrainstituţională 

 Sindicate, 

directori 

Permanent  Cod de etică 
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Rezolvarea sesizărilor prin receptare, 

cercetare şi soluţionare conform 

legislaţiei, în mod documentat şi corect 

Legislaţie, 

comunicare 

intrainstituţională 

 Sindicate, 

directori 

Permanent  Cod de etică 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROCESUL INSTRUCTIV – EDUCATIV 

OBIECTIV OPERAȚIONAL: Dezvoltarea sistemului educative din școală în concordanță cu sistemele europene de educație 

 
Acţivităţi Resurse 

Termene  Indicatori de performanţă Dovezi 
Materiale Financiare Responsabili 

Creşterea calităţii pregătirii elevilor Rapoartele de 

analiză ale 

activităţii 

instructiv-educative 

- Responsabilul 

comisiei pentru 

asigurarea calităţii 

Ianuarie. – 

Iunie  

Creşterea calităţii pregătirii 

elevilor 

Asigurarea egalităţii şanselor 

pentru toţi elevii  

Rapoartele de 

analiză ale 

activităţii 

instructiv-

educative 

 Elaborarea programelor de 

menţinere/ remediere a rezultatelor 

la examenele naţionale 

Rapoartele de 

activitate 

 

 

 

- Director  Octombrie Îmbunătăţirea 

/menţinerea rezultatelor 

 

 

Grafic , 

procese 

verbale 

pregătire 

suplimentară 

examene 

naționale 

 Elaborarea programelor de 

pregătire pentru concursurile şi 

olimpiadele şcolare 

Rapoartele de 

activitate 

- Director adjunct Octombrie Creşterea numărului de 

premii  
Grafic , 

procese 

verbale 

pregătire 

suplimentară 
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olimpiade 

 Iniţierea proiectelor de consiliere 

şi orientare vocaţională, având ca 

grup ţintă elevii 

Raportul de 

activitate 

- Consilier 

psihopedagog 

Septembrie-

octombrie 

Eficientizarea orientării 

şcolare 

Procese 

verbale cu 

grupul țintă 

Elaborarea de proiecte privind 

diminuarea absenteismului şi a 

abandonului şcolar 

Rapoartele de 

analiză ale unităţii 

şcolare 

- Coordonatorul de 

proiecte şi 

programe educative 

şcolare şi 

extraşcolare 

Permanent Diminuare/ 

eradicarea fenomenelor 

Procese 

verbale cu 

măsuri 

remediale 

 Prelucrarea datelor obţinute prin 

activităţile de monitorizare a 

activităţii instructiv-educative şi 

valorificarea rezultatelor evaluării 

Documentaţia 

rezultată 

- Directorii 

Responsabilul 

comisiei pentru 

asigurarea calităţii 

Semestrial Relevanţa acestor activităţi 

Redimensiona-rea activităţii 

Fișe de 

observare a 

lecției 

Fișe de 

progres școlar 

Evaluarea ofertei educaţionale şi a 

performanţelor, pe baza criteriilor 

de monitorizare, evaluare şi/sau a 

indicatorilor de performanţă 

Criteriile stabilite - Responsabilul 

comisiei pentru 

asigurarea calităţii 

Responsabilul 

comisiei pentru 

promovarea 

imaginii şcolii 

Cf. grafic Depistarea punctelor tari şi a 

punctelor slabe din activitate 

Listă criterii 

Planificarea asistenţei la ore Fișe de asistență - Directorii 

Responsabilul 

comisiei pentru 

asigurarea calităţii 

Șefi de catedră 

Cf. grafic Programa școlară Grafice de 

asitențe la ore 

Asigurarea cooperării în cadrul 

catedrelor în scopul promovării 

exemplelor de bună practică în 

derularea procesului educaţional 

Ghiduri de bune 

practici 

 Directorii 

Responsabilul 

comisiei pentru 

asigurarea calităţii 

profesorii 

Permanent  Ghiduri de 

bune practici 
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Elaborarea unor instrumente 

 oficiale  de evaluare a 

personalului didactic 

Modificare fișei de 

evaluare cadru 

- Directorii 

Responsabilul 

comisiei pentru 

asigurarea calităţii 

Șefi de catedră 

La inceputul 

anului școlar 

Criterii de evaluare Procesul 

verbal al 

consiliului de 

administrație 

de acordare a 

calificativelor 

Monitorizarea activităţilor Rapoartele de 

analiză ale unităţii 

şcolare 

- Directorii 

Responsabilul 

comisiei pentru 

asigurarea calităţii 

Șefi de catedră 

permanent Criterii de performanță Procese 

verbale 

Monitorizarea completării 

cataloagelor şcolare 

Rapoartele de 

analiză 
- Comisia documente 

școlare secretar 

director 

permanent Notele din cataloage Cataloage și 

registre 

matricole 

Proiectarea activităţilor didactice în 

raport cu nivelul clasei , stiluri de 

învăţare, cunoştinţe, experienţa şi 

abilităţi anterioare 

Programe școlare  Cadrele didactice permanent planificări Chestionare 

stiluri de 

învățare 

Promovarea şi stimularea învăţării 

individuale , centrate  ocial  sau 

în cadrul unei echipe 

Programe școlare 

Planificări 

 Cadrele didactice permanent Creșterea nivelului de 

pregătire 

Fișe de lucru 

Desfasurarea activităţilor de 

învăţare în conformitate cu nevoile 

elevilor 

Programe școlare 

Planificări 

 Cadrele didactice permanent Creșterea nivelului de 

pregătire 

Fișe de lucru 

Implicarea elevilor în evaluarea 

progresului pe care îl realizează şi 

încurajarea acestora în asumarea 

responsabilităţilor pentru 

asigurarea succesului propriu   

Programe școlare 

Planificări 

- Cadrele didactice permanent Creșterea nivelului de 

pregătire 

Fișe de lucru 

centrate pe 

elev 
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Evidentierea şi recompensarea 

performanţelor şcolare 

Legislația în 

vigoare  

140000 Directorii 

Cadrele didactice  

permanent Creșterea nivelului de 

pregătire 

Diplome și 

medalii 

Monitorizarea frecvenţei elevilor la 

programele de învăţare 

Legislația în 

vigoare 

 Directori  

Comisia de 

monitorizare  

permanent Reducerea asenteismului și 

abandonului 

Procese 

verbale 

SIIIR 

Comunicarea eficientă cu elevii în 

raport cu nevoile de instruire ale 

acestora, plecând de la rezultatele 

evaluării iniţiale 

Reducerea 

conflictelor 

 ocial or-elev 

 Directorii 

Cadrele didactice 

permanent Reducerea situațiior 

conflictuale 

Codul de etică 

Procese 

verbale 

prelucrare RI 

Diversificarea tehnicilor de 

evaluare şi creşterea gradului de 

adecvare a acestora la situaţii 

didactice concrete 

Reducerea 

conflictelor 

 ocial or-elev 

 Directorii 

Cadrele didactice 

permanent Reducerea situațiior 

conflictuale 

Codul de etică 

Procese 

verbale 

prelucrare RI 

 

 

5  ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ȘCOLARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ. PROIECTE ȘI PROGRAME 

 OBIECTIV OPERAȚIONAL: Promovarea unor  tipuri de parteneriate care să dezvolte aptitudini multiple pentru integrarea 

elevilor în viața  socială  

 
Acţivităţi Resurse 

Termene  Indicatori de performanţă Dovezi 
Materiale Financiare Responsabili 

 Elaborarea programului de 

activităţi extrașcolare și  

extracurriculare 

Raport privind 

desfăşurarea 

programului 

- Coordonatorul de 

proiecte şi programe 

educative şcolare şi 

extraşcolare 

Septembrie Dezvoltarea aptitudinilor programului de 

activităţi 

extracurriculare 
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 Elaborarea de proiecte de 

parteneriat la nivel local,  

naţional şi internaţional 

 

 

 

Programe specifice - Director, director 

adjunct 

După caz Deschiderea şcolii către 

comunitate 

proiecte de 

parteneriat la 

nivel local,  

naţional şi 

internaţional 

 

Elaborarea de programe si 

proiecte europene si implicarea în 

proiecte europene în colaborare 

cu alti parteneri 

Programe specifice - Director, director 

adjunct 

După caz Deschiderea şcolii către 

comunitate 

proiecte de 

parteneriat la 

nivel local,  

naţional şi 

internaţional 

Organizarea de întâlniri periodice 

cu părinţii, autoritatea locală, 

agenţi economici, instituţii, 

organizaţii, O.N.G. – uri  etc în 

cadrul Parteneriat părinţi – 

şcoală- comunitate locală 

Programele 

unităţilor 

- Directori, 

Coordonatorul de 

proiecte şi programe 

educative şcolare şi 

extraşcolare 

Permanent Implicare activă a părinţilor 

şi a factorilor economici 

Procese verbale 

 Monitorizarea şi evaluarea 

proiectelor de parteneriat 

Criteriile stabilite - Director  

 

Periodic Impactul asupra unităţii 

şcolare 

Procese verbale 

Monitorizarea aplicării 

programelor guvernamentale 

Criteriile stabilite - Director  

 

Periodic Impactul asupra unităţii 

şcolare 

Procese verbale 

Coordonarea programelor 

specifice din domeniul integrării 

europene, realizarea de 

parteneriate specifice 

Legislaţie specifică - Directori 

Sindicate 
Periodic Impactul asupra unităţii 

şcolare 

Procese verbale 

Colaborarea cu sindicatele în 

vederea respectării legislaţiei 

muncii 

Legislaţie specifică - Directori 

Sindicate 

Permanent Impactul asupra unităţii 

şcolare 
Contracte de 

muncă 

Fișe de post 

Elaborarea rapoartelor privind 

activitatea extracurriculară şi 

extraşcolară,acestea urmând a fi 

aduse la cunoştinţa părinţilor, 

elevilor şi comunităţii 

Legislaţie specifică  Directori 

Coordonator 

programe și proiecte 

permanent Realizarea obiectivelor  Procese verbale 

ședințe cu 

părinții 

Evaluarea programelor şi 

proiectelor derulate pe tot 

parcursul desfăşurării lor 

Legislaţie specifică  Directori 

Coordonator 

programe și proiecte 

permanent Realizarea obiectivelor  Procese verbale  
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Motivarea elevilor pentru a 

participa la viaţa şcolii 

Legislaţie specifică  Directori 

Coordonator 

programe și proiecte 

Cadre didactice 

permanent Realizarea obiectivelor  Diplome 

 medalii  

Colectarea feed-back-ului de la 

elevi în legătură cu viaţa şcolii şi 

valorificarea acestora în proiecte 

pe termen mediu şi scurt 

Legislaţie specifică  Directori 

Coordonator 

programe și proiecte 

Cadre didactice 

permanent Realizarea obiectivelor  chestionare  

Activizarea Consiliului Elevilor 

şi asigurarea funcţionării sale 

reale 

Legislaţie specifică  Directori 

Coordonator 

programe și proiecte 

permanent Realizarea obiectivelor  Procese verbale  

Participarea la activităţile 

extracurriculare înscrise în 

calendarul ME pentru anul școlar 

2021-2022 

Legislaţie specifică  Directori 

Coordonator 

programe și proiecte 

 

permanent Realizarea obiectivelor  Acorduri 

parteneriat 

Diplome, 

medalii  

Valorificarea ofertei educaţionale 

a organizaţiilor non 

guvernamentale,materializate 

prin programe specifice 

Legislaţie, oferta de 

programe 

 Directori  

Comisia de 

promovare a imaginii 

Conform 

calendarului 

Realizarea obiectivelor Site-ul școii 

Pliante  

Organizarea şi participarea la 

întâlniri, mese rotunde etc. cu 

diverşi factori sociali interesaţi în 

stabilirea de parteneriate şi 

programe comune 

Legislaţie, oferta de 

programe 

300 Directori  

Cadre didactice 

Conform 

calendarului 

Realizarea obiectivelor Poze 

Procese verbale 

Organizarea participarii la Târgul 

de Ofertă Educaţională 

oferta de 

programe 

1000 Directori  

Comisia de 

promovare a imaginii 

Cadre didactice 

Februarie 

Mai 

Realizarea obiectivelor Site-ul școii 

Pliante 

Colaborarea cu Consiliul 

Reprezentativ al părinţilor pentru 

sprijinirea activităților 

Legislaţie, oferta de 

programe 

 Directori 

Invățători  

Diriginți 

Permanent Realizarea obiectivelor 

propuse  
Procese verbale 

de la ședințele 

cu părinții 

Colaborarea cu Asociația 

Părinților pentru obţinerea de 

sponsorizări din partea unor 

membri ai comunităţii 

Legislaţie, oferta de 

programe 

 Directori 

Invățători  

Diriginți 

Permanent Realizarea obiectivelor 

propuse  
Procese verbale 

de la ședințele 

cu părinții 
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Stimularea cadrelor didactice în 

aplicarea pentru proiecte 

naționale și internaționale 

Legislaţie, oferta de 

programe 

 Directori 

Invățători  

Diriginți 

Conform 

calendarului 

Implicarea în proiescte Diplome 

Adeverințe 

Organizarea unor activitati 

dedicate “Zilei porților deschise” 

pentru o mai bună 

informare a comunităţii 

Calendarul şi 

programul 

activităţilor 

1000 Directori  

Comisia de 

promovare a imaginii 

Cadre didactice 

Conform 

calendarului 

Realizarea obiectivelor Site-ul școii 

Pliante 

Participarea în grupe de lucru sau 

în parteneriat la diverse programe 

şi proiecte regionale, naţionale, 

internaţionale 

Legislaţie, oferta de 

programe 

 Directori 

Invățători  

Diriginți 

Conform 

calendarului 

Implicarea în proiescte Diplome 

Adeverințe 

Rezolvarea amiabilă a 

eventualelor conflicte între şcoală 

şi comunitate 

Reducerea 

conflictelor 

profesor-elev 

 Directorii 

Cadrele didactice 

permanent Reducerea situațiior 

conflictuale 

Codul de etică 

Procese verbale 

prelucrare RI 
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6. ACTIVITĂȚI DE TRANZIȚIE DE LA ȘCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 

 
OBIECTIV  OPERAȚIONAL: Diversificarea  serviciilor educaționale în concordanță cu cerințele pieței muncii. 

 
Acţivităţi Resurse 

Termene  Indicatori de performanţă Dovezi 
Materiale Financiare Persoana 

Identificarea agenţilor economici, 

corespunzător domeniilor de 

pregătire profesională ale şcolii 

Studiu de 

fezabilitate 

- Director 

Agenți economici 

Comisii metodice 

economice 

Inceputul 

anului școlar 

Dezvoltarea aptitudinilor Convenții de 

practică 

Elaborarea de CDL-uri în sistem de 

parteneriat cu agenţii economici, în 

concordanţă cu standardele de 

pregătire profesională pentru fiecare 

domeniu 

Legislație în 

vigoare 

- Director 

Agenți economici 

Comisii metodice 

economice 

Conform 

procedurii 

Dezvoltarea aptitudinilor Fișă de avizare  

Fundamentarea planului de 

şcolarizare, în acord cu cererea de 

calificări de pe piaţa muncii 

Legislație în 

vigoare 
- Director 

Agenți economici 

Comisii metodice 

economice 

Conform 

procedurii 

Dezvoltarea aptitudinilor Nota de 

fundamentare 

Organizarea de activităţi de orientare 

şcolară şi profesională 

Legislație în 

vigoare 
- Director 

Agenți economici 

Comisii metodice 

economice 

permanent Dezvoltarea aptitudinilor Site-ul școlii 

Pliante  

Contractarea unor servicii 

specializate pentru consiliere privind 

cariera 

Încheierea de 

convenţii de 

practică cu 

agenţii 

economici 

- Director 

Agenți economici 

Comisii metodice 

economice 

Cf. 

graficului 

Dezvoltarea aptitudinilor Procese 

verbale 

privind 

consilierea în 

cariera 
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Monitorizarea activităţilor de 

orientare şcolară şi profesională 
Legislația în 

vigoare 

- Director 

Agenți economici 

Comisii metodice 

economice 

permanent Dezvoltarea aptitudinilor Chestionare 

Evaluarea activităţilor de orientare 

şcolară şi profesională 

Legislația în 

vigoare 
- Director 

Agenți economici 

Comisii metodice 

economice 

permanent Dezvoltarea aptitudinilor Chestionare 

Fișe de feed-

back 

Organizarea practicii elevilor Legislația în 

vigoare 
- Director 

Agenți economici 

Comisii metodice 

economice 

permanent Dezvoltarea aptitudinilor Procese 

verbale 

Contracte de 

practică 

Proiectarea si implementarea 

procedurilor de investigare a nevoilor 

de calificare la nivel local şi numirea 

comisiei de orientare scolara si 

profesionala a elevilor şi părinţilor. 

Legislația în 

vigoare 

- Director 

Agenți economici 

Comisii metodice 

economice 

CEAC 

permanent Dezvoltarea aptitudinilor Note de 

fundamentare 

Sondaje periodice in randul 

absolventilor si agentilor economici 

şi elevilor din clasa a XII 

Legislația în 

vigoare 
- Director 

Agenți economici 

Comisii metodice 

economice 

permanent Dezvoltarea aptitudinilor Chestionare de 

satisfacție 

Adaptarea ofertei educaţionale a 

liceului în raport cu cerinţele 

mediului economico-social 

Legislația în 

vigoare 
- Director 

Agenți economici 

Comisii metodice 

economice 

permanent Dezvoltarea aptitudinilor Plan de 

școlarizare 

Reorientarea proiectarii si 

desfasurarii instruirii practice prin 

dezvoltarea activitatilor de 

parteneriat cu agentii economici 

Încheierea de 

convenţii de 

practică cu 

agenţii 

economici 

- Director 

Agenți economici 

Comisii metodice 

economice 

permanent Dezvoltarea aptitudinilor Convenții de 

practică 
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Implicarea reprezentanţilor 

angajatorilor în desfăşurarea 

examenelor pentru certificarea 

competenţelor profesionale 

Încheierea de 

convenţii de 

practică cu 

agenţii 

economici 

- Director 

Agenți economici 

Comisii metodice 

economice 

permanent Dezvoltarea aptitudinilor Documente 

școlare 

Monitorizarea elevilor în activitatea 

de instruire practică organizată la 

agenții economici și colectarea 

feedback-ului 

Legislația în 

vigoare 

- Director 

Agenți economici 

Comisii metodice 

economice 

permanent Dezvoltarea aptitudinilor cataloage 

Încheierea contractelor-cadru pentru 

învăţământul profesional cu agenţii 

economici 

Încheierea de 

convenţii de 

practică cu 

agenţii 

economici 

- Director 

Agenți economici 

Comisii metodice 

economice 

permanent Dezvoltarea aptitudinilor Convenții de 

practică 

Promovarea unităţii şcolare în rândul 

instituțiilor de învățământ superior și 

încheierea de parteneriate de 

sprijinire în efectuarea unor ore de 

laborator tehnologic în cadrul 

laboratoarelor acestora 

Acorduri de 

parteneriat 

- Director 

Agenți economici 

Comisii metodice 

economice 

permanent Dezvoltarea aptitudinilor Acorduri de 

parteneriat 

pliante 

 

Finanţare obiectivelor propuse se realizează  din surse bugetare şi extrabugetare astfel: 

Finanţare din bugetul local pentru: 

- cheltuieli personal 

- cheltuieli materiale şi servicii 

- cheltuieli burse elevi 

- cheltuieli de capital 

Finanţare din venituri proprii 

- chirii şi taxe 

- sponsorizări 

PARTEA IV – CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

4.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării planului 



55 

 

55 

 

• Constituirea Comisiei pentru Asigurarea Calităţii şi alocarea de responsabilităţi, cu raportări lunare asupra stadiului de atingere a 

obiectivelor; 

• Familiarizarea cadrelor didactice cu formularele de autoevaluare a activităţii prin afişarea acestora în cancelaria şcolii şi la Centrul de 

documentare în domeniul calităţii; 

• Analiza criteriilor de evaluare avute în vedere la asistenţe la ore, în cadrul şedinţelor de catedră; 

• Stabilirea Graficului de asistenţe de comun acord cu cadrele didactice;  

• Implicarea partenerilor sociali în activitate pentru armonizarea programelor de învăţare cu obiectivele strategice; 

• Relaţionarea curriculum-urilor cu cerinţele mediului socio-economic în cadrul parteneriatelor cu întreprinderile, prin implicarea 

specialiştilor din întreprinderi în echipa de autori; 

• Constituirea echipelor de lucru, eventual interdisciplinare, în vederea instituirii unui program de mentorat pentru cadre didactice care 

necesită o îmbunătăţire a unor aspecte ale activităţii propuse pentru faza pilot de introducere a sistemelor de asigurare a calităţii în 

educaţie; 

 

4.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului 
• Pentru implementare proiectului s-a stabilit componența echipei de monitorizare și evaluare, precum și responsabilitățile fiecăruia. 

• Pentru monitorizare se vor aplica chestionare colaboratorilor. Evaluarea se va realize în funcție de țintele, opțiunile strategice și 

acțiunile concrete.Se vor realiza rapoarte semestriale  privind stadiul implementării PAS-ului. 

• Asistarea la ore a fiecărui cadru didactic de către echipe formate din directorii şcolii şi membrii CEAC sau responsabili de catedră, 

profesori metodişti; 

• Consilierea oferită cadrelor didactice şi feed-back-ul pozitiv prin formularea recomandărilor asupra necesarului de instruire şi a căilor 

de acţiune de către echipa managerială; 

• Colectarea informaţiilor privind evaluarea învăţării şi rezultatele dobândite pentru utilizarea ca punct de plecare în dezvoltarea 

programelor de învăţare; 

• Interpretarea rezultatelor obţinute, identificarea eventualilor factori perturbatori ai procesului, care nu au permis performanţa 

aşteptată; 

• Autoevaluarea activităţii la nivelul catedrelor şi compartimentelor funcţionale în raport cu noile standarde, elaborarea unor analize 

obiective a activităţii şi a planului de măsuri. 

 

Director,                                                                                                                                                                       Director adjunct, 

prof. Tătulescu Cristina Nina                                                                                                                                                prof. Iordan Doina Mirela 
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ANEXA 1 

PARTENERIATE 

 In luna septembrie 2020 – s-a încheierea acordului de parteneriat Scoală – Poliţie – Autoritate 

publică – Asociaţia de părinţi 

 Activitatea Consiliului Elevilor, valorificându-se propunerile rezultate în cadrul politicii 

şcolii : organizarea alegerilor pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte  a Consiliului Şcolar al 

Elevilor  ; şedinte cu membrii Consiliului Elevilor; precum şi întâlniri la nivelul sector/municipiu 

cu toţi reprezentanţii Consiliilor Elevilor din liceele bucureştene 

Proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi extracurriculare în şcoală şi în comunitate pe baza 

parteneriatului dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale - stabilirea unui program de 

activităţi extracurriculare bazat pe realităţile obiective ale şcolii şi comunităţii; 

      Pentru colectarea feedback-ului de la elevi în legătură cu viaţa şcolii, consilierul psihopedagog 

a   elaborat şi aplicat chestionare elevilor şi părinţilor, apoi a interpretat rezultatele obţinute; 

Implicarea şcolii în programe educative - cu Poliţia, cu Jandarmeria, cu Biserica, cu Centre de 

Sănătate. Secţia  de Poliţie 25 a răspuns solicitărilor şcolii ori de câte ori a fost nevoie, derulând 

activităţi de prevenţie/stopare a fenomenului de violenţă în şcoală;  

 

REZULTATE DIN PROIECTE SI PROGRAME 

I. Activitatea extrașcolară 

 

▪ Tipuri de activităţi 

a. Programe internaţionale, naţionale, comunitare facute în system online  

 

• ,, Din suflet pentru cartierul meu “-proiectul scolii 

- Proiect municipal-  Editia a III- Responsabilizarea copiilor prin implicarea lor în activităţi 

specifice de protejare a mediului local, de voluntariat şi de promovare a elementelor 

culturale , de arhitectura locala şi a tradiţiilor.- Profesor coordonator Jimborean C. - Cadre 

didactice implicate: Negreanu M., Iliescu M., Oproiu C., Talnar A., Serban M., Ivan D., 

Popa N., Birzan C 

• Patrula ECO - Proiect national - Implicarea elevilor în rezolvarea de probleme de mediu 

la nivel local. Coordonator Negreanu M. - Cadre didactice implicate: Jimborean C.., 

Iliescu M., Oproiu C., Talnar A., Serban M., Ivan D., Popa N., Birzan C 

• CLUB EUROPEAN al Liceului Tehnologic A. Ivireanu- ordonator Tătulescu C., plus 

echipa de proiect 

• Mic şi ecologist – Copiii înverzesc România- Proiect naţional în parteneriat cu 

Asociaţia Familie Sănătoasă – Coordonator Negreanu M. 

• Ziua Verde a Eco-Şcolilor - Proiect naţional – coordonator Negreanu Mirela, cu 

participarea tuturor cadrelor 

• Patrula de reciclare (RoRec)- Proiect naţional - coordonator Negreanu Mirela, cu 

participarea tuturor cadrelor 

• Baterel si Lumea Non-E Proiect naţional 

• SNAC – parteneriat între elevii Liceului Tehnologic Sf Antim Ivireanu şi elevii Scolii 

Speciale de hipoacuzici Sf.Maria - desfasurarea unor activitati de voluntariat - coordonator 

prof. Tatulescu Cristina, participanţi – elevii claselor 0- VII 
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• Plant tree for peace – Program internaţional de educaţie pentru dezvoltare durabilă 

,,Leaf” – coordonator Negreanu Mirela, cu participarea tuturor cadrelor 

• Junior Achievement – program internaţional de educaţie antreprenorială – prof. Bîrzan C. 

• The Hour of Code – proiect internațional de programare – coordonatori Oproiu C, 

Jimborean, Tătulescu C., Iordan M. 

• Şi eu traiesc sănătos - SETS - Proiect naţional - coordonator Jimborean C., cu 

participarea tuturor cadrelor 

• Parteneriat cu Biblioteca ” Nicolae Labiș ” ( s-a derulat de-a lungul întregului an ); 

• Proiect educational “ABC-ul ingrijirii animaleor de companie”- profesorii scolii 

• “Olimpiada Sigurantei” - prof. Serban M. 

• Revista „Aripi spre viitor”- prof. coordonatori Ivan D., Oproiu C., Tatulescu C, Iordan M 

• Programul "VIATA" – prof. Negreanu Mirela 

• Programul Educational Always - prof. scolii 

• CAMPANIA GLOBALA PENTRU EDUCATIE – prof. scolii 

• Targul Oferta Educationala 2020 - 13 mai 

 

 


