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Argument:    

Trăim într-o societate dinamică, ce se află într-o continuă transformare, adaptare, mişcare. Schimbările majore din stilul nostru de viaţă şi din obiceiurile noastre, induse de diferite 
influenţe culturale, sociale, economice şi tehnice, se reflectă şi în educaţie. Mobilitatea crescândă a populaţiei, a tehnicii şi a tehnologiei, a simbolurilor şi a informaţiei schimbă şi modifică 
sensul educaţiei. Ca urmare, astăzi omul îşi construieşte educaţia personală cu totul altfel decât mai demult. Pentru majoritatea indivizilor, educaţia este un mod „natural” şi general 
acceptat de a-şi construi identitatea, personalitatea. Educaţia în societatea cunoaşterii înseamnă dezvoltarea competenţelor secolului al XXI-lea.  

Aceasta presupune:  
- Responsabilitate şi capacitate de adaptare;  
- Competenţe de comunicare;  
- Creativitate şi curiozitate intelectuală;  
- Gândire critică şi sistemică;  
- Informaţii şi abilităţi media;  
- Capacităţi de colaborare şi interpersonale;  
- Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor;  
- Responsabilitate socială.  

Prioritatea învăţământului preuniversitar nu poate fi vehicularea informaţiei, ci transformarea ei într-un instrument eficace de administrare a realităţilor – sociale, economice, politice, 
ideologice – în beneficiul concret al elevului.  

Prezentul Plan managerial este în acord cu viziunea şi misiunea şcolii, cu cerinţele Legii privind asigurarea calităţii în educaţie, cu Recomandarea Parlamentului European și a 
Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii şi are ca deziderat atingerea idealului educaţional, legiferat în Legea Educaţiei 
Naţionale:  

Idealul educaţional al sistemului de învăţământ constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualităţii umane, personalităţii umane şi în asumarea unei 

scale de valori necesare pentru construcţia unei economii şi societăţi a cunoaşterii. 

Misiunea şcolii:   

               Liceul Tehnologic de Servicii „Sfantul Apostol Andrei”  oferă oportunităţi de formare iniţială şi continuă de înaltă calitate asigurând integrarea şi reintegrarea pe piaţa muncii locală, 
naţională şi europeană, dezvoltarea abilităţilor manageriale şi antreprenoriale şi responsabilizarea pentru propria carieră şi calitate a vieţii.  
    Misiunea Liceului Tehnologic de Servicii ,,Sfantul Apostol Andrei" Ploiesti este promova cultura, traditia si valorile europene, de a forma viitorii specialisti in functie 
de cerintele de pe piata muncii din Uniunea Europeana. 

Viziunea:  
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          Organizaţie educaţională, complexă şi modernă care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, la standarde europene, în domenii cerute pe piaţa muncii, sprijinind în 

acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică. 

  Absolvenţi conştienţi de necesitatea adaptării la dinamica evoluţiilor de pe piaţa muncii locale, regionale, naţionale şi europene.  

Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale M.E.NC.Ș: - Descentralizare, Resurse umane,  Calitate,  Învăţare continuă,  Ofertă educaţională,  Accesibilitatea la 

educaţie,  Diversitate culturală,  Standarde europene - la eleborarea planului managerial am avut in vedere urmatoarele OBIECTIVE GENERALE:   

 

O1. Eficientizarea procesului instructiv-educativ;  

O2. Îmbunătățirea serviciilor oferite de școală tuturor beneficiarilor printr-un management participativ;  

 O3. Creșterea imaginii școlii pe plan local, național și internațional;  

O4. Educarea elevilor noştri pentru dobândirea de noi capacităţi, deprinderi şi competenţe pentru alinierea la dezideratele educaţiei europene;  

O.5 Accesul la un învățământ de calitate prin participarea la proiecte și parteneriate multiple.  

 

 
 
 
 

I. Domeniul funcţional: CURRICULUM ,  
 

Obiective specifice I:  
  Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate nationale si 

europene 
 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională natională și europeană şi a finalităţilor pe nivele de şcolarizare, urmărind modificările 

legislative recente pentru eficientizarea activității tuturor structurilor manageriale. 
 Stabilirea ofertei curriculare în unităţile de învăţământ în funcţie de nevoile specifice comunităţii nationale si europene 
 Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor/obiectivele de referinţă şi conţinuturilor vizate de curriculumul şcolar. 
 Concordanţa dintre programa şcolară şi programele de examen in vederea asigurării finalităților educației. 
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Funcţia Activităţi Termen Responsabilitati 
Indicatori de realizare si de 

performanta  

 

P
ro

ie
ct

ar
e 

Informarea permanenta a personalului didactic privind noile abordări 

conceptuale ale reformei, ale curriculumu-lui naţional si ale noutatilor in 

domeniu la nivel national si european 

Permanent  
Director, Director adjunct 
Coordonator programe 
proiecte 

Şedinţe de informare 

organizate lunar: 

-avizier cu noutăţile apărute 

-baza de date cu noutăţile in 

domeniu apărute 

- utilizarea platformelor 

educationale e-Learning si 

eTwinning. 

Întocmirea rapoartelor de analiză pentru anul şcolar 2017 – 2018la 

nivelul comisiilor, compartimentelor 
Octombrie 2018 

Director 
Director adj. 
Resp comisii metodice 

Raportări, date statistice 

Reactualizare PAS 2013/ 2020, dezbatere în C.P şi validare în C.A; Octombrie 2018 Comisia aprobată în CP  
Septembrie 2018 

Concordanţa cu documentele 
M.E.N..: curriculum , ordine, 
metodologii;  
Indicatori de calitate pentru 
educatie ARACIP şi CNDIPT 
Atingerea standardelor privind 
reforma învăţământului; 

Întocmirea raportului privind starea şi calitatea învăţământului la sfârşitul 

anului şcolar 2017 - 2018 
Octombrie 2018 

Director 

Şefi de catedre/ arii 

curriculare; 

Coordonator programe 

educative şcolare şi 

extraşcolare; 

Raportări, date statistice 
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Elaborarea graficului şi a tematicii CA şi CP, organizarea CA si CP 

stabilirea secretarilor pentru anul școlar 2018 - 2019. 

Septembrie 

2018 
Director 
Director adj. 

Grafice 
Atingerea standardelor de 
performanta şcolară şi 
educativă  
Atingerea standardelor de 
perfectionare continua a 
cadrelor didactice ; 
Responsabilitate - eficienta. 

Actualizarea fișei postului centrate pentru fiecare angajat. 
Septembrie 

2018 

Director, responsabil 
CEAC, responsabil 
comisie pentru disciplină 

ROI, ROFUIP , Legea 1/2011 

cu modificările și completările 

ulterioare şi legislaţia în 

vigoare 

Aprobarea CDȘ/CDL pentru anul școlar 2018 – 2019 

Stabilirea ofertei CDS/CDL pentru anul școlar 2019 - 2020, ţinând cont 

de aşteptările elevilor, părinţilor, agenţilor economici  şi ale comunităţii 

locale 

Septembrie- 
Decembrie 2018 

Director 
Consiliul pentru curriculum 

Programele pentru CDS/CDL 
aprobate 

Aprobarea fiecărei programe pentru CDS/CDL în consiliul pentru 

curriculum şi obţinerea avizului de la inspectorii de specialitate 
Mai 2019 

Director 
Consiliul pentru curriculum 

Programele pentru CDS/CDL 
aprobate 

 
Evaluarea rezultatelor învăţării cu scop de orientare şi optimizare a 
învăţării - Evaluare iniţială cu caracter prognostic - Evaluare curentă pe 
tot parcursul anului şcolar cu caracter preponderent formativ  
- Evaluare sumativă la sfârşit de capitol, de semestru  
- Evaluarea are ca scop: 
- cunoaşterea nivelului comportamental cognitiv iniţial  
- verificarea gradului de atingere a obiectivelor  
- reglarea proceselor de formare a elevului  
- ameliorarea rezultatelor învăţării - stabilirea unui program de educaţie 
remedială  
 

Septembrie-
octombrie 2018 
 
Februarie 2019  
și conform 
planificării proprii  

Director 
Director adj. 
Resp comisii metodice 
Cadre didactice 

Programe de pregătire 
Instrumentele de evaluare 
utilizate  
Rapoarte de analiză a 
rezultatelor evaluării  
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Elaborarea temelor de proiecte pentru examenele de certificare a 

calificării profesionale nivel 3, 4 și 5, sesiunea 2018 
Noiembrie 2018 

Resp. aria curriculară 

tehnologii, cadre didactice 

Metodologie MEN, grafic 

examene de certificare, raport 

şedinţă aria curriculară 

Tehnologii 

Participarea în comisiile de elaborare a subiectelor pentru 
olimpiade/concursuri şcolare 

Conform 
calendarului 
MEN 

Responsabili arii 
curriculare. Cadre 
didactice 

Metodologii, programe şcolare 

 

Utilizarea unor metode și tehnici în activitatea educativă 
care să sporească motivația elevilor pentru dezvoltarea 
personală  

      

 

Permanent 
Echipa managerială  
Consilier educativ 

Fișe de lucru diferențiat  
Fișe de consiliere 

Organizarea şi desfăşurarea examenelor de diferenţă, 
corigenţă şi de încheiere de situaţii şcolare 

    

 

Vacanţă 
intersemestrială 
Vacanţa de vară 
Primele 
săptămâni ale 
semestrului al II-
lea 

Echipa managerială Respectarea programului 

Proiectarea si desfăşurarea lecţiilor prin respectarea principiilor 
didactice si promovarea învăţării centrate pe elev si valorilor europene. 
Aplicarea in practica a cunostintelor si competentelor dobandite in 
cadrul vizitelor de studiu la scolile implicate in derularea proiectelor 
multilaterale. 

Permanent  
Directori 

Cadre didactice 

Instrumente didactice 

specifice fiecărei discipline 

 

 

O
rg

an
iz

ar
ea

 

 

Procurarea tuturor documentelor privind planurile cadru pentru 
învăţământul primar, gimnazial, tehnologic – liceal şi postliceal 

Septembrie 
2018 

Directori Documente specifice MEN 

Asigurarea tuturor documentelor privind programele şcolare în funcţie 
de curriculum-ul naţional 

Septembrie 
2018 

Directori Documente specifice MEN 

Organizarea activității comisiilor metordice și de lucru 
Septembrie 
2018 

Director 
Director adj. 
Resp comisii metodice 

Documente specifice 
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Verificarea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale      

 

Septembrie 
2018 

Director  
Director adjunct  

Gradul de respectare a 
programelor şcolare 
Planificări calendaristice  
Programe şcolare planuri 
cadru 

Organizarea  și aplicarea testării iniţiale 
Septembrie -
octombrie 2018 

Director adjunct Documente specifice 

Organizarea simulărilor pentru evaluarea naţională, exemenul de 
bacalaureat, examenul pentru certificarea calificării profesionale 

Grafic MEN Director Documente specifice 

Organizarea evaluării iniţiale, a examenului de bacalaureat şi a 
examenelor de certificare a competenţelor profesionale 

Conform 
calendarelor 
MEN 

Director 
Metodologii, programe, 
calendare, logistică 

Organizarea concursurilor şcolare la nivelul unităţii de învăţământ  
Conform 
calendarului 

Director Documente specifice 

Organizarea recensamantului populației preșcolare în vederea înscrierii 
la clasa pregătitoare 

Conform 
calendarului 
MEN 

Director 
Director adj. 
 

Situatie statistica 

Organizarea evaluărilor la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a 
Conform 
calendarului 
MEN 

Director 
Director adj. 
Cadre didactice 

Metodologii, programe, 
calendare, logistică 

 Stimularea si încurajarea elevilor pentru participarea la concursuri, 
cercuri ştiinţifice, proiecte finantate de Erasmus + 

Permanent 
Director, Dir. Adjunct 

Profesorii diriginţi 

Premii acordate pentru 

rezultate deosebite 

Vizite de studiu la scolile 

implicate in derularea 

proiectelor  

 

C
o

o
rd

o
n

ar
e/

  

m
o

n
it

o
ri

z

ar
e 

  

Asigurarea materialelor complementare pentru activitatea de predare – 
învăţare – evaluare 

Permanent 
Director 
Bibliotercar 

Existenţa materialelor 
necesare 

Asigurarea necesarului de manuale şcolare gratuite, elevilor claselor I - 
XII 

Septembrie/ 
octombrie 2018 

Director,  
Administrator 

Existenţa manualelor la elevi 
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Alegerea manualelor alternative, pentru ciclul superior al liceului, 
aprobare MEN 

Septembrie/ 
octombrie 2018 

Director 
Director adj. 
Resp comisii metodice 
Cadre didactice 

Existenţa manualelor la elevi 

Monitorizarea aplicării criteriilor de notare unice  Permanent Director adjunct Metodologii 

Monitorizarea şi îndrumarea cadrelor didactice prin asistenţe la 
ore  

  

 

Semestrial   
 

Echipa managerială 
Responsabilii de catedră 

Planificări, proiectări didactice 
Fişe de asistență 

Monitorizarea ritmicităţii notării        
 

Lunar 
Comisia pentru  
notare ritmică  
CEAC 

Rapoarte întocmite 

Verificarea modului de utilizare a laboratoarelor de informatică pentru 
susţinerea lecţiilor AeL 

Conform 
planificării  

Director adjunct 
Prof. informatică 

 

Îndrumarea şi coordonarea elaborării CDS/CDL Sem II Director CDS/CDL avizate 

Verificarea aplicării corecte a curriculum-ului specific şi a planurilor 
cadru 

Permanent 

Director 
Director adjunct 
Responsabili arii 
curriculare 

Metodologii, asistenţe la ore 

 

Monitorizarea şi coordonarea activităţii Consiliului Şcolar al 
Elevilor  

   

 

Lunar  Director adjunct Consilier 
educativ 

Procese-verbale ale şedinţelor  
Nr. activităţilor  
Consiliului 

Monitorizarea și coordonarea activităților de consiliere 
psihopedagogică și a lecțiilor de dirigenție  

    

 

Lunar  Director  
CEAC  
Consilier școlar  
Responsabil Comisia 
diriginților 

Fișe de monitorizare și 
asistență 

Elaborarea unui CDL in sistem de parteneriat cu agenţii economici, in 
concordanta cu standardele de pregătire profesionala pentru fiecare 
domeniu si cerintele europene 

Septembrie 
2018 

Responsabil comisie 
metodica Năstase Silvia 

Un proiect de discipline 
opţionale adecvat necesitaţii 
de pregătire profesionala a 
elevilor in raport cu 
standardele europene 
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C
o

n
to

l/ 

ev
al

u
ar

e 

Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor elevilor la testările iniţiale şi la 
evaluările semestriale 

Semestrial/ 
conform 
calendarului 
MEN 

Director 
Director adj. 
Resp comisii metodice 
 

Date statistice 
Rapoarte de analiză 
Programe de pregătire 

Controlul parcurgerii materiei conform planificărilor Permanent 
Director 
Director adj. 
Resp comisii metodice 

Asistenţe la ore 

Analiza obiectivă a nivelului de pregătire a elevilor şi aplicarea unor 
măsuri concrete de ameliorare a situaţiilor necorespunzătoare 

Conform 
planificării 

Director 
Director adj. 
Resp comisii metodice,  

Date statistice, documente 
şcolare, programe de 
remediere 

Controlul evaluării continue şi corecte a elevilor 
Conform 
planificării 

Director 
Director adj. 
Resp comisii metodice,  

Date statistice, documente 
şcolare,  

Desfăşurarea lucrărilor semestriale 
Conform 
planificării 

Director 
Director adj. 
Resp comisii metodice,  

Grafic pentru programarea 
tezelor 

 M
o

ti
va

re
 

Stimularea elevilor câştigători ai concursurilor şcolare şi a cadrelor 
didactice implicate în pregătirea acestora  

Conform 
calendarului de 
desfăşurare a 
concursurilor 

Director 
Director adj. 

Sponsorizări, donaţii 

 

Im
p

lic
ar

e 

/p
ar

ti
ci

p
ar

e Aplicarea unor chestionare în rândul elevilor şi al cadrelor didactice 

legate de probleme curriculare, pentru asigurarea feed-back-ului 

necesar reglării unor neajunsuri şi transmiterea observaţiilor şi 

propunerilor la nivel superior 

Mai 2018 
Director, responsabil 

CEAC 
Chestionare specifice 
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Implicarea agenţilor economici în activitatea şcolară prin participarea 

acestora la diferite acţiuni: proiecte, activităţi extraşcolare nationale si 

europene. 

Permanent  

Director, Pană Magdalena, 

cadre didactice 

Coordonatorii de proiecte 

multilaterale: Andrei 

Monica, Jigaila Marilena. 

Îmbunătăţirea colaborării 

şcoală-agent economic 

Promovarea traditiilor si 

valorilor europene ca rezultat 

al participarii elevilor si 

agentilor economice la 

schimburi de experienta  in 

cadrul proiectelor multilaterale 

Comenius,  Erasmus+ 

F
o

rm
ar

e 
/  

D
ez

vo
lt

ar
e 

p
ro

fe
si

o
n

al
ă 

şi
 p

er
so

n
al

ă Sprijinirea cadelor didactice debutante în utilizarea programelor şcolare, 

întocmirea planificărilor calendaristice, a proiectelor pe unităţi de 

învăţare şi a planurilor de lecţii 

Permanent 

Director, responsabil 

comisie mentorat, 

responsabili arii curriculare 

Grafic, procese verbale 

Asigurarea îmbinării optime între teorie si practică prin îmbunătăţirea 

dotării laboratoarelor de instruire practică in raport cu standardele 

europene 

Permanent  Director, director adjunct 

Dotarea corespunzătoare a 

atelierelor vazand experienta 

si profesionalismul unitatilor 

scolare, parteneri europeni. 

Perfectarea fluxului de informaţii direcţiune-cadre 
didactice-părinţi-elevi  

    

 

Permanent Echipa managerială 
Site-ul şcolii, înştiinţări scrise, 

verbale, avizierul profesorilor, 

avizierul elevilor şi părinţilor 

Negociere / 

rezolvarea 

conflictelor 

 

Asigurarea unui climat de muncă eficient  Permanent Director, director adjunct Comunicare  

Sprijinirea iniţiativelor cadrelor didactice şi aplanarea eventualelor 

conflicte între aceştia 
Permanent Director, director adjunct Comunicare  
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Indicatori de performanţă: 

- Concordanţ acțiunilor cu documentele MEN si cerintele europene 
- respectarea precizărilor MEN, metodologii şi norme de palicare a curriculum-ului şcolar 
- înregistrarea progresului în demersul educativ 
- respectarea termenelor de realizare 
- eficienţă, promptitudine în acțiuni 
- identificarea oportunităţilor şi problemelor la nivelul fiecărei structuri organizaționale 
- raportul optim dintre oferta CDȘ/CDL a şcolii şi nevoile comunităţii nationale si europene 
- criterii privind calitatea curriculum-ului 
- capacitatea de aplicabilitate şi profesionalismul în aplicarea şi respectarea curriculum-ului şcolar 
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II. Domeniul funcţional: MANAGEMENT ȘCOLAR 
Obiective specifice II: 

 Eficientizarea activității/ asistenţei manageriale şi de specialitate prin inspecţia şcolară 
 Elaborarea fundamentată a proiectului planului de şcolarizare 
 Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea asigurării scopurilor educaţionale stabilite pentru eficientizarea relațiilor și 

comunicării la nivelul școlii si creșterii profesionalismul personalului prin participarea la cursuri si stagii de formare la nivel national si european 
 Transmiterea în reţeaua şcolară a tuturor actelor normative specifice MEN printr-o comunicare internă și externă îmbunătățită 
 Optimizarea relației școală-familie-comunitate 

 

Funcţia Activităţi Termen Responsabilitati 
Indicatori de realizare si de 

performanta 

 

P
ro

ie
ct

ar
e 

Revizuirea PAS avand in vedere prioritatile la nivel national si 
european precum si obiectivele si tintele strategice  

Octombrie 2018 Director, responsabil CEAC Legislaţia în vigoare  

Întocmirea raportului de analiză a activității pentru 
anul școlar 2018-2019  

      

 

Septembrie-
octombrie 2018 

Director  
Director adjunct 

Rapoarte de analiză 
cadre/comisii  
Date statistice 

Elaborarea planului managerial anual şi a celor 
operaţionale pentru anul şcolar 2018-2019  
Elaborarea programului managerial pentru activităţi 
educative  

       

 

Septembrie-
octombrie  
2018 

Director  
Director adjunct  
Consilier educativ 

Planul managerial şi planuri 
operaţionale 

Elaborarea graficului şi a tematicii CA 
şi CP  

      

 

Septembrie-
octombrie  
2018 

Director  
Director adjunct  
Membrii 

Graficul şi tematica CA şi CP 

Elaborarea documentelor comisiilor metodice Octombrie 2018 
Director, director adjunct, 
responsabili arii curriculare  

Documente elaborate  

Realizarea proiectului planului de şcolarizare pentru 
anul şcolar 2019-2020  

     

 

decembrie 2018 
Director  
Director adjunct 

Schiţa proiectului de şcolarizare 

Proiectarea inspecţiilor la clasă 
Septembrie 
2018 

Director, director adjunct Grafice de asistenţă 
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Elaborarea de proceduri în vederea eficientizării activităţii 
în general .Elaborarea graficului de control  

  

 

Semestrul I  
 

Director  
Director adjunct  
CEAC  

Număr de proceduri elaborate 
Legislaţie specifică, acte 
normative 

Supunerea spre dezbatere a ROI pentru modificări 
şi completări  

      

 

Septembrie-
octombrie 2018 

Director  
Director adjunct  
Responsabil Comisie disciplină 

ROI reactualizat 

Elaborarea planului de măsuri şi a planului operaţional 
pentru asigurarea securităţii elevilor, prevenirii şi 
combaterii violenţei şcolare  

    

 

Septembrie-
octombrie  
2018 

Director  
Director adjunct  
Responsabil Comisie disciplină 

Plan operaţional pentru anul 
şcolar 2018-2019  
 

Analiza cauzelor care determină unele abateri disciplinare 
şi stabilirea de măsuri şi acţiuni care să elimine aceste 
fenomene  

   

 

Semestrial    

 

Director adjunct  
Comisia de disciplină  
CŞE 

Acţiuni efectuate 
Date, probleme identificate  
 

Creşterea eficienţei activităţii de Consiliere şi orientare prin:  
- acţiuni de informare a elevilor şi părinţilor  
- acţiuni de consiliere a elevilor şi părinţilor  
 

 Permanent Director adjunct  
Consilierul școlar  
Diriginţii  

Documente  
informative, metodologii, date 
statistice anterioare, fişe 
psihopedagogice Nr. activităţi 
de informare şi consiliere 

Încheierea parteneriatului educaţional director-părinte-
elev la clasele de liceu  

     

 

Septembrie-
octombrie 2018 

Director  
Diriginţii claselor de început de 
ciclu,  
 

Parteneriatele educaţionale 

Elaborarea raportului de analiză a rezultatelor 
evaluării iniţiale şi finale şi elaborarea planului de 
acţiuni în scopul ameliorării rezultatelor şcolare  

      

 

octombrie 2018 Director  
Director adjunct 

Rapoartele evaluării iniţiale şi 
finale la nivelul catedrelor  
Date statistice 

Actualizarea comitetelor de părinţi la nivelul claselor şi 
al şcolii  

    

 

Septembrie-
octombrie 2018 

Director adjunct  
Diriginţi 

Comitetele de părinţi pe clase şi 
pe şcoală 

Actualizarea organigramei în conformitate cu modificările 
legislative 

Octombrie 2018 
Director, director adjunct, 
responsabili arii curriculare 

LEN nr. 1/2011, statutul 
personalului didactic, norme 
metodologice de aplicare a legii 
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Elaborarea proiectului CDŞ pentru anul şcolar 2019-2020     

 

Ianuarie -
februarie2019 

Director adjunct  
Comisia pentru curriculum  

Oferta opţionalelor  
Fişe de interese educabili 
Proiectul CDŞ  
 

 O
rg

an
iz

ar
e 

 

Pregătirea şcolii în vederea deschiderii și încheierii anului şcolar 
Septembrie 
2018 

Director, director adjunct, 
responsabili arii curriculare 

Avizul de funcţionare 

Asigurarea resurselor umane şi materiele necesare desfăşurării 
activităţii instructiv-educative 

Septembrie 
2018 

Director, director adjunct, 
responsabili arii curriculare 

Încadrarea cu personal didactic 

Numirea diriginţilor la clase și emiterea deciziilor 
Septembrie 
2018 

CA 
ROFUIP  5079/2016 din 31 

august 2016 

Stabilirea componenţei claselor de început 
Septembrie 
2018 

Director, director adjunct, CA Cataloage clase, baza de date 

Numirea comisiei de întocmire a orarului şcolii, verificarea şi 
aprobarea acestuia 

Septembrie 
2018 

CA Decizii de numire, PV ședință 

Numirea responsabililor de arii curriculare şi a responsabililor 
comisiilor de lucru 

Septembrie 
2018 

CA 
ROFUIP  5079/2016 din 31 
august 2016 
Decizii de numire, PV ședință 

Stabilirea atribuțiilor din fișa postului pentru responsabilii 
comisiilor metodice și de lucru 

Septembrie 
2018 

Director, director adjunct 
Fișa postului 
ROFUIP  5079/2016 din 31 
august 2016 

Realizarea inspecţiilor şcolare de specialitate 
Conform 
graficului 

Director, director adjunct Grafice  

Organizarea participării la consfătuirile cadrelor 
didactice pe discipline, fără afectarea programului 
şcolii  

   

 

conform 
calendarului 

Director adj, responsabili comisii 
metodice 

Graficul consfătuirilor 

Întocmirea proiectului planului de şcolarizare pe nivele de studiu 
în conformitate cu opţiunile elevilor, ale părinţilor şi cu nevoile 
pieţei muncii 

Decembrie 2018 Director 
Opţiunile elevilor, date statistice, 
nevoile agenţilor economici 



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII ,,SFÂNTUL APOSTOL ANDREI" PLOIEȘTI 

PLAN MANAGERIAL ANUL ȘCOLAR 2018-2019 
  
 

 

Realizarea unei oferte educaţionale complexe adaptată nevoilor 
comunităţii locale, cerintelor europene si bazei materiale de care 
dispune şcoala care sa contribuie la formarea de profesionisti in 
domeniu 

Decembrie 2018 

CA, Director, director adjunct, 
Consiliul local, agenţii 
economici, ISJ, Consiliul 
Consultativ al părinţilor 

Formarea de competente si 
deprinderi in concordanta cu 
cerintele de pe piata muncii din 
tara si din Uniunea Europeana 

 C
o

o
rd

o
n

ar
e 

/m
o

n
it

o
ri

za
re

 

Asigurarea consilierii generale şi specifice Permanent Director, director adjunct Legislaţie specifică 

Monitorizarea aplicării corecte a documentelor curriculare 
naţionale la toate formele de învăţământ 

Permanent 
Director  
Membri CA  
Şefi de catedre 

Fişe de asistenţă 
Adecvarea cerinţelor 
programelor şcolare în 
planificările calendaristice.  
Respectarea termenelor 

Verificarea modului de utilizare a laboratoarelor de profesori 
conform planificărilor 

Permanent 
Director  
Şefi de catedre 

Concordanţa cu planificările 
calendaristice a orelor de 
laborator 

Monitorizarea folosirii manualelor 
Permanent Director  

Membri CA  
Şefi de catedre 

Eficienţa utilizarii manualelor în 
activitatea de predare şi 
laboratoare. 

Monitorizarea rezultatelor obţinute la examenele naţionale şi 
concursuri şcolare în vederea creşterii performanţelor şcolare 

Anual în C.P. 

raport de 

analiză a 

situaţiei şcolare 

- an şcolar 

anterior 

(2017/2018)  

Director  
Şefi de catedre  
Comisia de evaluare a calitatii  
Membri CA 

Studii comparative / anii şcolari 
anteriori 

Monitorizarea, evaluarea şi elaborarea concluziilor inspecţiei 
şcolare în consiliile profesorale, în cadrul acţiunilor metodice, în 
şedinţele de catedră, pentru eliminarea eventualelor 
disfuncţionalităţi şi pentru creşterea performanţei şcolare 

Conform 
graficelor de 
inspecţie 

Director, director adjunct Documente specifice 

Stabilirea unor standarde de performanţă specifice la nivelul 
unităţii de învăţământ  

Noiembrie 2018 
Director, director adjunct, 
responsabil CEAC 
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Stabilirea misiunii şi viziunii şcolii ca urmare a unei analize 
(SWOT) 

Octombrie 2018 Director, director adjunct Metodologii, analize 

Monitorizarea aplicării şi cunoaşterii ROFUIP Noiembrie 2018 Director 
Chestionare, procese verbale 
de instruire 

Monitorizarea cunoaşterii şi aplicării legislaţiei privind asigurarea 
calităţii 

Noiembrie 2018 
Director, director adjunct, 
responsabil CEAC 

Standarde de calitate 

Elaborarea unor metode specifice şcolii pentru evaluare, 
autoevaluare şi monitorizare, pentru asigurarea standardelor 
naţionale existente şi asigurarea calităţii educaţiei 

Noiembrie 2018 
Director, director adjunct, 
responsabil CEAC 

Standarde de calitate 

 

Implicarea cadrelor didactice ce au absolvit cursuri de 
managementul calităţii in implementarea sistemului de asigurare a 
calităţii in concordanta cu principiile invatamantului de calitate 
european 

Permanent  

Director, Pană Magdalena, Dir. 
Adj.Marin Nicolotea, 

Resp CEAC  

Adoptarea de standarde de un 
inalt nivel de calitate, similare 
celor din comunitatea 
europeana 

Control / 

evaluare 

Întocmirea graficului activităţii de îndrumare şi control  
Septembrie 
2018 

Director  Grafic  

Evaluarea activităţii catedrelor prin rapoartele prezentate în 
consiliul de administraţie şi consiliul profesoral (puncte tari, puncte 
slabe , oportunităţi , ameninţări ) 

Semestrial  
Director  
Şefi de catedră ,  
CEAC 

Responsabilităţi şi termene 
Indicatori de calitate 

Elaborarea măsurilor în vederea remedierii defectelor constatate 
cu prilejul controlului 

Lunar  Director, director adjunct  

Verificarea eficienţei cu care sunt utilizate spaţiile de învăţământ Semestrial  Director, director adjunct  

Asigurarea menţinerii condiţiilor igienico - sanitare Permanent Director, director adjunct  

Valorificarea rezultatelor inspecţiilor şcolare, sanitare a celor 
efectuate de către poliţie, pompieri şi stabilirea unor măsuri de 
remediere a eventualelor deficienţe 

Permanent  Director, director adjunct Reglementări legale 

 M
o

ti
va

re
  Stimularea cadrelor didactice cu activitate profesională deosebită 

prin recomandarea acestora pentru implicarea în diferite activităţi 
sau programe de formare nationale si europene 

Semestrial  Director  

Necesitatea invatarii pe tot 
parcursul vietii pentru 
mentinerea la curent cu toate 
noutatile nationale si europene 
Reglementări legale  

 I m p l i c a r e  / p a r t i c i p a r e Asigurarea prelucrării actelor normative la nivelul unităţii şcolare Permanent  Director  Reglementări legale 
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Colaborarea cu inspectorii şcolari şi metodiştii pentru evaluare şi 
consiliere 

Semestrial  Director, director adjunct  

Valorificarea rezultatelor evaluărilor prin elaborarea unor strategii 
adecvate dezvoltării unităţii şcolare 

Semestrial  Director, director adjunct Rapoarte  

 F
o

rm
ar

e/
 d

ez
vo

lt
ar

e 

p
ro

fe
si

o
n

al
ă 

şi
 

p
er

so
n

al
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Sprijinirea cadrelor didactice de specialitate pentru susţinerea 
examenelor de perfecţionare şi de obţinere a gradelor didactice 

Conform 
graficelor 

Director, director adjunct 
Cererile candidaţilor, oferte de 
formare, legislaţia în vigoare 

Participarea personalului didactic și nedidactic la cursuri de 
formare nationala si europeana in scopul cresterii calitatii actului 
educativ si alinierii la standardele europene 

Permanent  
Director, director adjunct, 
responsabil programe si 
proiecte europene 

Proiecte europene Erasmus+ 
Oferta de formare CCD 
Cererile candidaților 

F
o

rm
ar

ea
 / 

d
ez

vo
lt

ar
ea

 

ec
h

ip
el

o
r 

Promovarea colaborării în cadrul echipelor de inspecţie, 
acordarea de atenţie opiniilor colegilor de echipă, ţinând cont de 
observaţii 
 
 
 

Conform 
graficelor 

Director, director adjunct Fişe de asistenţă  

 

Indicatori de performanţă: 

- respectarea regulamentelor şi a standardelor 
- existența unui management al resurselor umane transparent 

- responsabilizare și implicare activă 
- implicare in proiecte pentru atragerea de fonduri europene 
- claritate in derularea actiunilor  
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III. Domeniul funcţional : MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. FORMARE CONTINUĂ. PERFECȚIONARE 
 
Obiective specifice III: 
 
 asigurarea accesului la informaţii privind actele normative legate de încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea cadrelor didactice şi personalului didactic 

auxiliar  toate la toate nivelurile;  
 promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficientizarea activităţii;  

 valorificarea experienței dobândită prin participarea la proiecte europene Erasmus+; 
 creşterea calităţii resurselor umane angajate în învăţământul preuniversitar în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii în 

învăţământ; 
 direcţionarea cadrelor didactice către cursurile de reconversie profesională în vederea acoperirii necesarului de cadre didactice pentru disciplinele care au 

deficit de personal calificat; 
 promovarea și încurajarea activităților în echipă; 
 perceperea şi utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ;  

 
 

Funcţia Activităţi Termen Responsabilitati 
Indicatori de realizare si de 

performanta 

 

P
ro

ie
ct

ar
e 

Proiectarea activităţii de perfecţionare periodică a cadrelor 
didactice odată la 5 ani 

Octombrie 2018 
Responsabil comisie formare 
continuă 

Grafice  

Stabilirea nevoilor de formare si dezvoltare a cadrelor 
didactice şi participarea la stagii de perfecţionare nationala si 
europeana 

Octombrie 2018 
Responsabili arii curriculare, 
responsabil comisie formare, 

Ameliorarea calităţii activităţii 

didactice şi centrarea activităţii 

pe elev 

Diseminarea si aplicarea in 
practica pedagogica 
cunostintelor dobandite cu 
ocazia vizitelor de 
studiu/formare din cadrul 
proiectelor europene 
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Familiarizarea cadrelor didactice cu strategiile moderne, 
motivaţionale de predare-învăţare prin organizarea in şcoală 
a unor cursuri de perfecţionare in acest sens 

Permanent  

Director, director adjunct, 
responsabil programe proiecte 
europene, responsabil comisie 
formare continua 

Min 70% din ore se vor 

desfăşura utilizând metode 

active de învăţare 

Accesarea platformei de 
comunicare eTwinning 

Stimularea si încurajarea elevilor pentru participarea la 
concursuri, cercuri ştiinţifice, proiecte finantate național și 
european 

Permanent  
Director, Dir. Adjunct 

Profesorii diriginţi 

Premii acordate pentru rezultate 

deosebite 

Vizite de studiu la scolile 

implicate in derularea 

proiectelor europene 

Actualizarea continuă a bazei de date pentru evidenţa 
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

Octombrie 2018 Secretar şef, secretar Baza de date 

Actualizarea statului de funcţii Octombrie 2018 Director, secretar şef, secretar Adecvarea la conţinutul specific 

Elaborarea formularelor tip de raportare (electronic şi 
tipărite) şi a altor formulare (situaţia absenţelor, situaţia 
elevilor, analiza activităţii instructiv-educative, portofoliul 
dirigintelui, opţiunile elevilor pentru teze, analiza 
rezultatelor evaluării iniţiale, fişe de interese ale 
educabililor, fişe individuale ale elevilor, fişe cu evoluţia 
performării claselor etc.)  

 

 

Permanent    

 

Director 
Director adjunct  
 

Formularele realizate 

Asigurarea participării cadrelor didactice la activităţile de 
instruire cu inspectorii de specialitate cu privire la modalităţile 
de dezvoltare profesională 

Permanent  

Director, director adjunct, 
responsabil comisie formare 
continuă, responsabili arii 
curriculare 

Oferta CCD, oferte ale altor 
instituţii de formare, 
actualizarea avizierului 

Asigurarea cunoaşterii de către cadrele didactice a 
reglementărilor în vigoare privind cariera didactică şi etapele 
formării profesionale: definitivat, gr II, gr I, doctorat, 
perfeţionare periodică obligatorie, evoluţie în ierarhie 

Octombrie 2018 

Director, director adjunct, 
responsabil comisie formare 
continuă, responsabili arii 
curriculare 

Metodologie înscriere grade 
didactice 

O
rg

a

n
iz

ar
e Acoperirea schemelor de încadrare, în proporţie de peste 90 

%,  cu personal calificat  
 

Septembrie 2018 Director  Metodologii MEN 
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Organizarea participării la cursuri de formare pe diverse 
domenii de interes la CCD 
 

Semestrial 
Responsabil comisie formare 
continuă 

Oferta CCD 

Organizarea claselor de elevi, desemnarea 
reprezentanţilor în CŞE  

     

 

Septembrie 2018 
Diriginţi  
Directori 

Responsabilizarea elevilor 

Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 
formativ-educative: cercuri pe obiecte, vizionări 
de filme, spectacole, excursii tematice, 
concursuri, vizite etc.  

      

 

Conform graficului 
activităților 
extrașcolare 

Responsabilii de catedre 
Numărul de  
activităţi organizate 

Elaborarea de măsuri privind diminuarea absenteismului 
prin consiliere psihopedagogică a elevilor aflați în 
situație de risc  

  

 

Permanent    

 

Director  
Consilier psihopedagogic  
Diriginți 

Diminuarea numărului de 
absențe 
Fișe de consiliere, rapoarte 

Efectuarea de abonamente de presă şi întocmirea colecţiilor 
 

Lunar  
Bibliotecar, cadre didactice de 
specialitate 

 

 C
o

o
rd

o
n

ar
e 

/m
o

n
it

o
ri

za
re

 Acordarea de consultanţă şi audienţe Semestrial  
 Director, director adjunct, 
secretar şef 

Grafice interne 

Sprijinirea cadrelor didactice defavorizate în absolvirea unor 
cursuri de perfecţionare, masterate şi reconversie 
profesională 
 

Conform ofertei  Director, director adjunct, Oferta educaţională 

 

C
o

n
tr

o
l /

ev
al

u
ar

e 

Evaluarea activităţii de mentorat la nivelul şcolii Semestrial  
Conducerea şcolii, responsabil 
comisie perfecţionare 

Raport 

Evaluarea personalului unităţii de învăţământ       

 

Septembrie 2019 

Director  
Director adjunct  
CA, CEAC  
Responsabilii de catedre 

Fişe de autoevaluare şi 
evaluare colegială Rapoarte 
argumentative, dovezi 

Efectuarea de inspecţii de specialitate cu precădere în cazul 
cadrelor didactice de debutante în vederea consilierii 
acestora 

Conform graficului 
Director, director adjunct, 
responsabili arii curriculare 

Grafic de asistenţă 
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M
o

ti
va

re
 

Stimularea cadrelor didactice pentru a participa la programe 
de perfecţionare şi dezvoltarea profesională organizate de 
MENCȘ, CCD, instituţii de învăţământ preuniversitar, centre 
de formare programe europene 

Conform ofertelor 

Director, director adjunct, 
responsabil comisie formare 
continuă, responsabili arii 
curriculare 

Oferte de formare, grafice de 
priorităţi 
Aplicarea pentru proiecte  
Erasmus+ 

Stimularea şi consilierea cadrelor didactice pentru a participa 
la programe de reconversie profesională      (cursuri 
postuniversitare) 

Conform ofertelor şi 
a nevoilor de 
formare 

Director, director adjunct, 
responsabil comisie formare 
continuă, responsabili arii 
curriculare 

Certificat competențe obtinute 

Aplicarea sistemului de perfecţionare prin credite profesionale 
transferabile 

Semestrial 
Responsabil comisie formare 
continuă 

Legislaţie specifică, furnizori 
acreditaţi 

Propuneri pentru obţinerea gradaţiei de merit Sem II 
CP, CA, lider sindicat, director, 
director adjunct, 

Metodologii MEN 

 Im
p

lic
ar

e/
 

p
ar

ti
ci

p
ar

e 

Participarea cadrelor didactice şi a conducerii şcolii în 
programe de instruire în domeniul legislaţiei şcolare 

Semestrial  

Director, director adjunct, 
responsabil comisie formare 
continuă, responsabili arii 
curriculare 

Acte normative în vigoare 

F
o

rm
ar

e 

/d
ez

vo
lt

ar
e 

p
ro

fe
si

o
n

al
ă 

şi
 

p
er
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n
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Asigurarea cunoaşterii în rândul cadrelor didactice a 
reglementărilor în vigoare privind cariera didactică şi etapele 
formării profesionale 

Semestrial  
Director, director adjunct, 
responsabil comisie formare 
continuă, 

Metodologii, programe 
nationale si europene 

Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare 
în specialitate la nivel national si european 

Conform ofertei 
Director, director adjunct, 
responsabil comisie formare 
continuă, 

Oferte de formare 
Accesarea platformei eTwinning 

N
eg

o
ci

er
ea

 

/r
ez

o
lv

ar
ea

 

co
n

fl
ic

te
lo

r 

Rezolvarea cu abilitate şi discreţie a diferitelor situaţii 
conflictuale care pot să apară între cadrele didactice, între 
cadrele didactice şi conducerea unităţii, între elevi şi 
profesori, pentru asigurarea unui climat de muncă eficient 

Semestrial  
CA, lider sindicat, director, 
director adjunct, 

 

Rezolvarea contestaţiilor prin receptare, cercetare şi 
soluţionare conform legislaţiei  

Semestrial   
CA, lider sindicat, director, 
director adjunct, responsabil 
comisie disciplină 

Legislaţia în vigoare 
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Indicatori de performanţă: 

- calitate in promovarea culturii, traditiei si valorilor nationale si europene 
- organizare  
- respectarea standardelor de calitate nationale si europene 
- varietatea ofertei cursurilor de formare si a vizitelor de studiu 
- statistici participanţi la grade didactice sau la cursuri de formare continuă nationale si/sau europene 

 
 
 

IV. Domeniul funcţional: PARTENERIATE ȘI PROGRAME 
Obiective specifice IV: 

 Cresterea capacitati institutionale pentru coordonarea şi organizarea proiectelor de parteneriat national si european; 
 Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu parteneri educaţionali, atât la nivel local cât şi la nivel regional şi european;  
 Stimularea cadrelor didactice pentru iniţierea şi implementarea unor proiecte educaţionale, de colaborare şi de parteneriat national sau european.  
 Întărirea parteneriatelor educaţionale existente şi promovarea altor relaţii de parteneriat – deschiderea şcolii spre comunitate, spre societate: 
 Marketing educațional – promovarea scolii in comunitate, mass-media; 
 Formarea unei conduite participative la viaţa de grup în şcoală şi în afara ei, la nivel national si european. 

Funcţia Activităţi Termen Responsabilitati 
Indicatori de realizare si de 

performanta 

  

P
ro

ie
ct

ar
e 

Realizarea de aplicatii pentru proiecte cu finantare europeana Erasmus+ Permanent  
Responsabil programe, 
proiecte comunitare 

Proiecte multilaterale 
derulate 
Accesarea platformei 
eTwinning 

Elaborarea programului managerial al activităţii educative pe 
componente educative pentru anul şcolar 2018 - 2019  

     

 

Septembrie-
octombrie 2018 

Director adjunct  
Comisia diriginţilor 

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

     

 

Conform graficului 
Director adjunct  
Consiliul educativ 

Număr elevi implicaţi 

Planificarea colaborării şcolii cu poliţia, pompierii, instituţii culturale, agenţi 
economici, etc 

Sem I 
Director, dir. adj, consilier 
educativ 

Protocoale de colaborare 

Elaborarea, organizarea şi desfăşurarea programului „Şcoala  
Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun”  

   

 

Structura an scolar 

Director  
Director adjunct 
Responsabilii de comisii 
specifice 

Activităţi organizate 

Realizarea proiectelor de parteneriat între şcoală şi comunitate cu beneficii de 
ambele părţi 

Semestrial 
Directori, Diriginți 
Responsabil comisie SNAC 

Parteneriate şi comunicare 
 

 

 

 

O
rg

an
iz

ar
e 

Colaborarea cu alte instituţii, asociaţii, organizaţii nonguvernamentale în 
domeniul activităţii educative şi extraşcolare 
 
 

Semestrial 
Director, dir. adj, consilier 
educativ 

Grafic activităţi 

Promovarea ofertei educaţionale – marketing educaţional       

 

Aprilie-mai 2018 
Director  
Director adjunct  
Consilier psihopedagog 

Pliante, interviuri cu elevi şi 
părinţi, marketing publicitar 

Organizarea activităţilor pentru consilierea carierei, orientare şcolară şi 
profesională  

  

 

Permanent  Director adjunct Consilier 
psihopedagog 

Număr activităţi organizate 

Organizarea Zilei Porților Deschise și a Zilei Școlii cu prilejul 
Centenarului ”Romaânia 100” 

      

 

30 Noiembrie Coordonator de proiecte și 
programe educative  
Comisia  desemnată 

Programul activităților  
Fotografii 
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Promovarea imaginii instituţiei prin:  
Revista ” Litera a” ,Site-ul şcolii, Interviuri mass – media  

     

 

Permanent Director  
Director adjunct  
Informatician  
Cadre didactice 

Revista proprie, site-ul şcolii, 
articole, interviuri, 
Rapoarte de analiză Date 
statistice Activităţi educative 
organizate 

Antrenarea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
educative  

   

 

Semestrial 

Director  
Director adjunct  
Diriginţi  
Comitetele de părinţi 

Număr de evenimente 

Coordonare 

/monitorizare 

Colaborarea cu ISJPH în derularea şi  monitorizarea proiectelor  Permanent  
Director, dir. adj, consilier 
educativ 

 

Monitorizarea şi coordonarea aplicării programului educativ        
 

Permanent 
Director  
Director adjunct  
Consilier educativ 

Număr acţiuni educative 

Coordonarea diseminării  
informaţiilor pentru elevi, părinţi şi cadre didactice privind programele 
educative derulate  

   

 

Permanent  Director  
Director adjunct  
Consilier educativ 

Gradul de diseminare a 
informaţiilor 

Control 

/evaluare 

Elaborarea rapoartelor privind derularea parteneriatelor de colaborare şi a 
proiectelor şi diseminarea concluziilor 

Semestrial 
Director, dir. adj, consilier 
educativ 

Planuri de colaborare  

Controlarea şi evaluarea derulării proiectelor educative pe tot 
parcursul desfăşurării lor  

     

 

Conform graficelor 
Director adjunct  
Consilier educativ 

Număr de parteneriate, 
rapoarte 

  

M
o

ti
va

re
 

Identificarea şi valorificarea eficientă a resurselor comunităţii Semestrial  
Director, dir. adj, consilier 
educativ 

Planuri de colaborare 

Atragerea de sponsori, oferte de servicii, posibilităţi de autofinanţare Semestrial  
Director, dir. adj, consilier 
educativ, cadre didactie 

Lista sponsorilor 

Premierea elevilor pentru rezultatele foarte bune înregistrate la 
olimpiade și concursuri  

     

 

1 iunie 2018 Director Număr de premii acordate 

Stimularea colectivelor de părinţi şi a consiliului reprezentativ al părinţilor în 
rezolvarea problemelor şcolii 

Semestrial  Director, dir. adj, diriginţi Planuri de colaborare 

 

Im p
li

ca
r

e /p
a

rt
i

ci
p

ar
e Valorificarea ofertei educaţionale a organizaţiilor non – guvernamentale, 

materializate prin programe specifice  
Semestrial  

Director, dir. adj, consilier 
educativ, 

Oferta educaţională a 
organizaţiilor 
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Participarea la activităţile extracurriculare 
Conform 
calendarului 

Director, dir. adj, consilier 
educativ, 

Calendar UNESCO 

Organizarea şi participarea la întâlniri, mese rotunde cu diverşi factori sociali 
interesaţi în stabilirea de parteneriate şi programe comune nationale si 
europene 

Semestrial  
Director, dir. adj, consilier 
educativ, 

Certificate de participare 

Formare 

/dezvoltare 

profesională şi 

personală 

Organizarea de cursuri de formare sau forme de pregătire pentru satisfacerea 
nevoilor exprimate de personalul unităţii 

Semestrial  
Director, dir. adj, consilier 
educativ, responsabil comisie 
formare 

Oferte de programe, 
legislaţie 

Stimularea cadrelor didactice şi a personalului de conducere pentru aplicarea 
în programul LLP 

Semestrial  
Director, dir. adj, consilier 
educativ, 

Oferte de programe 

Negocieri / 

rezolvarea 

conflictelor 

Negocierea celor mai avantajoase condiţii de sprijin comunitar Semestrial  
Director, dir. adj, consilier 
educativ, 

Comunicare 
interinstituţională 

Rezolvarea amiabilă a eventualelor conflicte între şcoală şi comunitate 
Ori de câte ori este 
cazul 

Director, dir. adj, consilier 
educativ, 

Comunicare 
interinstituţională 

 

Indicatori de performanţă: 

- calitatea parteneriatelor si proiectelor nationale si europene 
- numărul programelor şi al participanţilor în diferitele programe nationale si europene 
- unităţi şcolare si elevi implicati in derularea proiectelor europene 
- participări și premii la concursuri școlare 

 
 

V. Domeniul funcţional: RESURSE MATERIALE 
 
 
Obiective specifice V: 

 fluidizarea fluxului informaţional dintre şcoală ISJPH, CCD, MEN 
 gestionarea eficientă a resurselor existente 



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII ,,SFÂNTUL APOSTOL ANDREI" PLOIEȘTI 

PLAN MANAGERIAL ANUL ȘCOLAR 2018-2019 
  
 

 aplicarea pentru proiecte cu finantare europeana 
 conservarea patrimoniului școlar 
 extinderea sistemului de supraveghere audio-video 

Funcţia Activităţi Termen Responsabilitati 
Indicatori de realizare si de 

performanta 

 

 

P
ro

ie
ct

ar
e 

Îmbunătăţirea dotărilor specifice laboratoarelor în care se 
desfăşoară orele de instruire practică şi laborator tehnologic care 
sa corespunda exigentelor europene 

Permanent  
Director, administrator, firmă 
service 

Achiziţionarea echipamentelor 
necesare formarii unor 
competente profesionale in 
concordanta cu cerintele 
europene 

Întocmirea proiectului de buget, de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2017  

  

 

Octombrie-
noiembrie 
2018 

Director  
Contabil  

 

 

Proiectul de buget, de venituri 
şi cheltuieli 

Reabilitarea /retehnologizare . 
 2018 

Director, administrator 
financiar, administrator de 
patrimoniu 

Bugetul local 
Fonduri europene 

Realizarea proiectelor privind nevoile instituţiei în 
ceea ce priveşte lucrările de reparaţii curente, 
investiţii, igienizare  

     

 

feb 2018 Director  
CA 

Fonduri pentru reparaţii, 
investiţii, igienizare 

Reabilitarea si imprejmuirea cu gard a curtii scolii 

 

2018 

Director, administrator 
financiar, administrator de 
patrimoniu,secretar şef, 
administrator financiar 

Bugetul local 
Fonduri europene 

Asfaltarea cu bitum sau covor sintetic a terenului de sport al 
scolii 

 

2019 
Director, administrator financiar 

Bugetul local  
Fonduri europene 

Dotarea cabinetului multimedia cu mijloacele si materiale de un 

inalt nivel calitativ in raport cu cerintele europene 
August 2018 Director Venituri proprii 

Fonduri europene 
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Dotarea cabinetului de consiliere cu mijloacele si materiale de un 

inalt nivel calitativ in raport cu cerintele europene 
August 2018 Director Venituri proprii 

Fonduri europene 

  

O
rg

an
iz

ar
e Valorificarea, actualizarea şi exploatarea bazelor de date Semestrial  

Director, dir. adj, ajutor de 
analist programator 

Baza de date, logistica 

Stabilirea priorităţilor în vederea repartizării repartizării fondurilor, 
a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar 

Anual  Director, admin financiar Logistica, legislaţia în domeniu 

Identificarea surselor extrabugetare de finanţare prin 
promovarea programelor specifice de finantare europeana 

Semestrial  Director, admin financiar Logistica, legislaţia în domeniu 

Coordonare 

/monitorizare 
Predarea situaţiilor privind alocaţia de stat pentru copii şi 
acordarea burselor 

Semestrial Serviciul admin. financiar Buget, legislaţie în vigoare 

Control 

/evaluare 
Urmărirea alocării fondurilor extrabugtare după priorităţi în 
scopul asigurării condiţiilor materiale necesare 

Semestrial  Director, admin financiar Reglementări legale 

Motivare  
Urmărirea modului de acordare a burselor de merit conform 
legislaţiei în vigoare 

Semestrial  Director, admin financiar Reglementări legale 

Negocierea 

/rezolvarea 

conflictelor 

Negocierea favorabilă a contractelor de sponsorizare şi 
obţinerea fondurilor extrabugetare 

Semestrial  
Director, admin financiar, 
consilier educativ 

Comunicare instituţională 

Argumentarea utilizării fondurilor astfel încât să se evite crearea 
unor conflicte la nivelul unităţii şcolare 

În funcţie de 
oferte  

Director, admin financiar, 
consilier educativ 

Comunicare instituţională 

 

Indicatori de performanţă: 

- raportări periodice 
- funcţionalitate, eficienţă 
- respectarea termenelor 
- numărul de achiziţii şi tipul lor 

 
 

VI. Domeniul funcţional: RELAȚII CU PUBLICUL ȘI IMAGINEA ȘCOLII 

 

Obiective specifice VI: 



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII ,,SFÂNTUL APOSTOL ANDREI" PLOIEȘTI 

PLAN MANAGERIAL ANUL ȘCOLAR 2018-2019 
  
 

 Implicarea elevilor în viaţa şcolii, în promovarea valorilor şi principiilor europene: dreptate, toleranţă, respectul de sine şi faţă de alţii, respectarea drepturilor 
omului etc.  

 Intensificarea spiritului de competiţie între elevi.  
 Creşterea prestigiului şcolii în comunitatea europeana 
 Implicarea părinţilor în viaţa şcolii, optimizarea relaţiei şcoală – părinţi.   

 
 

Funcţia Activităţi Termen Responsabilitati 
Indicatori de realizare si de 

performanta 

 

P
ro

ie
ct

ar
e 

Actualizarea modului de comunicare a informaţiilor Permanent  Director, secretariat  Metodologii, ROI 

Gestiunea cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor primite şi 

actualizarea permanentă a bazei de date  
Lunar  Director, secretariat  

Elaborarea unui proiect de analiza a modului în care 

este reflectată şcoala în comunitate  
Sem II Director, Comisia de imagine Logistica  

Implicarea elevilor in activităţi conexe europene, pe 

baza interesului acestora 
Permanent  

Coordonator programe si 

proiecte europene 

Dirigintii claselor 

 

Participarea unui numar 

crescut de cadre didactice in 

cadrul proiectelor de mobilitati 

individuale Erasmus+, 

diseminarea si aplicarea 

cunostintelor dobandite cu 

ocazia vizitelor de proiect 

 O
rg

an
iz

a

re
 Delegarea unui purtător de cuvânt al scolii  Septembrie 2018 Director, CA 

Decizie CA 

Fisa de atributii 
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Organizarea unei activităţi de tipul „Ziua porţilor 

deschise”, "Ziua porțiolor deschise", "Săptămâna 

meseriilor", " Târgul de ofertă educațională". 

An școlar Director, consilier educativ Număr activități 

Coordonare 

/monitorizare 

Respectarea termenelor şi a reglementărilor externe 

sau interne 
Semestrial  Director, secretariat   

Implicare 

/participare 

Fluidizarea fluxului informaţional în interiorul şcolii prin 

redactarea de materiale informative periodice de uz 

intern, în formă tipărită sau electronică 

Semestrial  Director, secretariat Atribuţii specifice 

Formare 

/dezvoltare 

profesională şi 

personală 

Organizarea unor întâlniri de formare pe teme de 

comunicare, relaţii de mass – media, imagine 
Semestrial  

Director, consilier educativ, 

comisia de imagine 
 

 

N
eg

o
ci

er
i /

re
zo

lv
ar

ea
 

co
n

fl
ic

ta
lo

r 

Rezolvarea cu abilitate şi discreţie a situaţiilor 

conflictuale care pot apărea între cadrele didactice, 

între cadrele didactice şi conducerea şcolii sau între 

elevi şi profesori, pentru asigurarea unui climat de 

muncă eficient 

Conform solicitărilor 
Diretor, director adjunt, CA, 

lider de sindicat 
Comunicare  

Rezolvarea contestaţiilor prin receptare, cercetare şi 

soluţionare conform legislaţiei în mod corect 
Conform solicitărilor 

Diretor, director adjunt, CA, 

lider de sindicat 
 

 

 

Indicatori de performanţă: 
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- raportări periodice 
- respectarea termenelor 
- numarul persoanelor implicate 
- calitatea materialelor informative 

 

 

VII. Domeniul funcţional: PLAN DE ȘCOLARIZARE. NORMARE. SALARIZARE. EVIDENȚĂ INFORMATIZATĂ 

 

Obiective specifice VII: 

 Gestionarea, valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente 
 Modernizarea bazei materiale la nivelul cerintelor europene 

 

Funcţia Activităţi Termen Responsabilitati Indicatori de realizare si de 
performanta 

 

Proiectare 

Efectuarea analizelor preliminare în vederea normării 
personalului didactic auxiliar şi nedicatic 

Septembrie 
2018 

Director, CA, secretariat  Rapoarte statistici 

Reconfigurarea nevoilor de personal din perspeciva dezvoltării 
instituţionale  

Septembrie 
2018 

Director, CA Plan de şcolarizare 

  

O
rg

an
iz

ar
e 

Întocmirea statelor de personal  Octombrie 2018 Director, secretar Plan de şcolarizare, baza de 
date 

Întocmirea statului de funcţii în vederea fundamentării 
cheltuielilor de personal  

Octombrie 2018 Director, secretar  

Întocmirea situaţiilor statistice de inceput şi sfârşit de an şcolar 
la nivelul unităţii de învăţământ şi validarea acestora 

Septembrie 
2018 

 Dirctor, secretar, diriginţi, CP SIIIR 

Întocmirea situaţiei statistice la început de an şcolar  Septembrie – 
octombrie 2018 

Secretar   
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C
o

o
rd

o
n

ar
e 

/m
o

n
it

o
ri

za
re

 Asigurarea consilierii secretarilor/ contabilului unităţii de 
învăţământ în probleme privind normarea – salarizarea – 
fiscalitatea  

Semestrial  Director, secretar şef Legislaţie specifică 

Coordonarea programelor „EURO 200”, „Bani de liceu”, burse Semestrial  Director, director adjunct, 
secretar, responsabil comisie 
bure 

Legislaţie specifică 

Coordonarea activităţilor de realizare a bazei de date privind 
elevii, personalul didactic 

Semestrial  Director, director adjunct, 
secretar 

SIIIR 

Monitorizarea activităţilor tehnice legate de evaluarea 
naţională, bacalaureat şi admiterea în liceu 

Semestrial  Director, director adjunct, 
secretar 

Sisteme informatice specifice 

Motivare  Sprijinirea iniţiativelor prin flexibilitate şi deschidere la nou Semestrial  Director  Rapoarte de evaluare, rezultate 
obţinute 

Implicare 

/participare 

Activităţi de instruire a personalului implicat în gestionarea 
bazelor de date, normarea şi salarizarea personalului 

Semestrial  Director   

Negocierea / 

rezolvarea 

conflictelor 

Asigurarea unui program flexibil şi transparent de lucru cu 
publicul în scopul detensionării relaţiilor conflictuale apărute în 
unităţi 

Septembrie 
2018 

Director, secretar şef Legislaţie specifică  

 

Contine Planul managerial al directorului adjunct nr. 3285/29.08.2018 pentru anul scolar 2018 -2019. 

Director, 

Prof. Pana Magdalena 


