
 
PRIORITĂŢI    STATEGICE   ÎN  ANUL ŞCOLAR  2013-2014 

BAZA  CONCEPTUALĂ 

Acest  Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative: 

 Legea Educaţiei Naţionale nr.  1/2011. 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N. 

 Buletinele Informative ale M.E.N. 

 OUG nr 34,37/2009 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar. 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământul Preuniversitar. 

 Raportul privind starea învăţământului în anul şcolar 2012/2013 al ISJ Iași. 

 Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean Iași pentru anul școlar 2013-2014. 

 Strategia de dezvoltare economico – socială a Consiliului Local. 

 Ordinul MEN 5608/31.08.2013 privind aprobarea metodologiei de organizare si desfasurare a calendarului admiterii in invatamantul 

liceal de stat pentru anul scolar 2013-2014 

 

 

 

 

 

 



Politicile educaţionale ale unităţii se vor baza pe următoarele priorităţi: 

 Asigurarea calităţii în actul educaţional; 

 Formarea resurselor umane;  

 Managementul şcolar şi evaluarea instituţională;  

 Descentralizarea învăţământului preuniversitar; 

 Asigurarea siguranţei elevilor în şcoală  şi combaterea violenţei;  

   

Prezentul plan managerial se fundamentează pe: 

 Asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale în vederea atingerii standardelor de integrare europeană.  

 Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor.  

 Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie prin proiecte şi programe de protecţie şi susţinere educaţională.  

 Investiţia în educaţie şi în formarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic şi a managerului instituţiei şcolare.  

 Întărirea rolului şcolii prin gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale şi realizarea de activităţi extracurriculare şi programe de 

cooperare naţională.  

 Dezvoltarea relaţiilor comunitare prin proiecte educaţionale şi proiecte de cooperare europeană.  

 Dezvoltarea unui management de calitate în învăţământ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALIZA SWOT 
 

 

PUNCTE TARI 

• Elaborarea documentelor de proiectare 

• Stabilirea obiectivelor pe compartimente şi a priorităţilor 

• Aplicarea corespunzatoare a legislatiei in domeniul educatiei. 

• Numar mare de elevi care opteaza pentru scoala noastra 

• Baza materiala buna 

• Asigurarea securitatii elevilor prin sistem de supraveghere video si gardian 

• Traditia si cultura liceului 

• Asumarea unui invatamant european modern 

• Management performant 

• Numar foarte mare de proiecte educative si activitati extrascolare 

• Derularea de proiecte europene la nivelul scolii 

• Circulaţia optimă a informaţiei la nivelul compartimentelor 

• Organizarea Evaluării Naţionale si a Examenului National de Bacalaureat 

• Asigurarea unui climat de muncă eficient a tuturor compartimentelor 

• Corectitudinea informaţilor transmise spre ISJ Iasi 

• Acordarea de consiliere si audienţe 

• Informatizarea unităţii de învăţământ; 

• Promovarea strategiilor moderne în abordarea actului învăţării 

• Motivarea elevilor pentru performanţa şcolară 

• Parteneriate educaţionale 

• Obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare 

• Conştientizarea comunităţii în direcţia înţelegerii problemelor şcolii 

 
 
 
 
 



 
 

 

PUNCTE SLABE 

• Nerealizarea feedbackului în cadrul catedrelor, ca urmare a asistentelor şi interasistenţelor 

• Invatarea in doua schimburi 

• Spatiu scolar insuficient 

• Insuficienta popularizare a experienţei pozitive 

• Dificultăţi/rezultate slabe înregistrate în pregătirea elevilor proveniţi din familii dezorganizate 

• Slaba implicare a unor familii in cadrul parteneriatului educational 

• Volumul mare de muncă si riscul de a nu finaliza la timp, eficient şi corespunzător, problemele solicitate de ISJ  

• Insuficientă conştientizare a elevilor privind pastrarea spatiilor de invatamant. 

OPORTUNITĂȚI 

• Implementarea strategiilor privind descentralizarea învăţământului, asigurarea calităţii 

• Lărgirea parteneriatului local, regional 

• Iniţierea de parteneriate ale şcolii cu instituţii din comunitate,din tara si din strainatate. 

• C.D.Ş - din perspectiva particularizării actului învăţării 

• Comunicare/interrelaţionare/multiculturalitate 

• Relaţia cu mass-media 

• Existența unei Asociații a Părinților cu personalitate juridică 

• Proiecte europene dezvoltate la nivelul școlii. 

• Existenta unei scoli generale in apropierea liceului 

• Sustinerea tinerilor cu potential in performanta 

• Posibilitatea obtinerii unor fonduri din resurse extrabugetare 

• Oferta generoasa de cursuri de formare 

 
                                                                         
 
 
 

 



RISCURI 
 

• Scaderea populatiei scolare  
• Starea economico-sociala precara a unor familii din care provin elevii ceea ce determina o slaba preocupare pentru progresul 
scolar al elevilor  
• Cresterea infractionalitatii din cauza nepregatirii si neutralizarii corespunzatoare a fortei de munca prin programe de integrare pe 
piata muncii 
• Scaderea interesului absolventilor din invatamantul superior pentru practicarea profesiei de dascal. 

 
 

OBIECTIVE 
 

1.  Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul unităţii de învăţământ, al fiecărei catedre, al fiecărui cadru didactic şi 

asigurarea corelaţiei dintre acesta şi CDȘ;  

2.  Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional;  

3.  Monitorizarea şi evaluarea programelor destinate participării la educaţie, pe baza unor indicatori specifici (rată de participare, 

grad de cuprindere,etc); 

4.  Monitorizarea grupelor cu elevi capabili de performanţă;  

5.  Analiza criteriilor folosite de unităţile şcolare la stabilirea curriculum-ului la decizia școlii şi relaţia dintre curriculum-ul 

naţional şi cel local;  

6.  Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi cerinţele curriculum-ului unităţii şcolare;  

7.  Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, atingerea standardelor 

curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare; 

8. Îmbunătăţirea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a performanţelor şcolare;  

9. Evaluarea  ofertei  educaţionale  şi  a  performanţei  educaţionale  pe  baza  criteriilor de monitorizare şi evaluare şi/sau  a 

indicatorilor de performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum sau prin proiectul de dezvoltare institutionala; 

     10. Dobândirea de noi competenţe profesionale. 

 

 

 



PLAN MANAGERIAL 
DOMENIU OBIECTIVE 

1.CURRICULUM 1.1 Cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională și a finalităților la nivel de gimnaziu /liceal în 
conformitate cu modificările legislative 

1.2 Asigurarea calității educației conform cu standardele de calitate și cu așteptările beneficiarilor 

1.3 Stabilirea ofertei educaționale conform standardelor de calitate și cu așteptările beneficiarilor 

1.4 Aplicarea sistemului de evaluare internă 

1.5 Valorificarea rezultatelor la examenele naționale și concursurile școlare ,pe baza datelor statistice deținute,pentru 
creșterea performanțelor școlare 

 

2.MANAGEMENT 

ȘCOLAR 

2.1 Monitorizarea realizării PDI 

2.2 Asigurarea asistenței manageriale și de specialitate prin asistențe la orele de curs 

2.3  Elaborarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2013-2014 

2.4  Optimizarea folosirii resurselor umane,materiale,și financiare în vederea atingerii scopurilor educaționale stabilite 

2.5 Transmiterea operativă a tuturor actelor normative specifice emise de MEN,ISJ Iași și urmărirea respectării 
prevederilor legale în toate domeniile și acțiunile școlare. 

3.RESURSE 

UMANE 

3.1 Asigurarea cunoașterii ordinelor,metodologiilor și a celorlalte acte normative privind încadrarea,perfecționarea și 
evaluarea cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar. 

3.2 Asigurarea formării personalului didactic 

3.3  Cresterea calității resurselor umane angajate în unitate în vederea îndeplinirii scopurilor educaționale propuse și 
asigurarea calității 

4.PARTENERIATE 

ȘI PROGRAME 

4.1 Coordonarea și organizarea proiectelor de parteneriat educațional (plan intern/internațional ) 

4.2 Colaborarea cu instituții guvernamentale ți ONG uri abilitate în derularea de proiecte și programe comune 

4.3 Coordonarea și organizarea proiectelor proprii specifice, 

5.RESURSE 

MATERIALE 

5.1 Fluidizarea fluxului informațional dintre LTDC și ISJ Iași 

5.2 Gestionarea eficientă a resurselor materiale 

5.3 Planificarea  bugetului pentru anul financiar 2014 

 

6.RELAȚIA CU 

COMUNITATEA 

LOCALĂ ȘI 

IMAGINEAÎN 

COMUNITATE 

6.1Crearea condițiilor necesare în vederea creșterii implicării comunității locale în viața școlii 

6.2 Asigurarea condițiilor pentru buna colaborare cu Asociația Reprezentativă a Părinților 

6.3Asigurarea transparenței în ceea ce privește activitatea Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir Iași și conturarea unei 
imagini pozitive a instituției în urma relației cu comunitatea locală 

6.4 Participarea la Manifestari pentru prezentarea Ofertei Educaționale a Liceului sau la orice alte manifestări care 
promovează imagine liceului în comunitate 



 
CURRICULUM 

 
Obiective: 
 

1.1 Cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională și a finalităților la nivel de gimnaziu /liceal în conformitate cu modificările 
legislative 

1.2 Asigurarea calității educației conform cu standardele de calitate și cu așteptările beneficiarilor 

1.3 Stabilirea ofertei educaționale conform standardelor de calitate și cu așteptările beneficiarilor 

1.4 Aplicarea sistemului de evaluare internă 

1.5 Valorificarea rezultatelor la examenele naționale și concursurile școlare ,pe baza datelor statistice deținute,pentru creșterea performanțelor școlare 

 
FUNCȚII ACTIVITĂȚI TERMENE RESPONSABILI RESURSE 

NECESARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectare 

Întocmirea raportului de analiză 2012 
-  2013 

Octombrie 2013 Șefi catedre  Raportări  
 Date statistice 

colectate anterior 
 Prezentare în 

consiliu profesoral 

Întocmirea planurilor manageriale pe 
compartimente și comisii metodice 

Octombrie 2013 Șefi de 
compartimente 

Șefi comisii 
metodice 

 Planul managerial 
al liceului 

Elaborarea graficului și a tematicii 
consiliului de administrație și a 
consiliului profesoral 

30 septembrie 
2013 

Cosiliul de 
administrație 

Directori 

 Date statistice 
 Documente oficiale 

Coordonarea activității didactice în 
vederea corelării obiectivelor stabilite 
la nivel național cu cele locale în 
funcție de resursele unității școlare 

Semestrul I – II Directori 

Șefi catedră 

 Programe școlare 
 CDȘ 
 Documente MEN 

Evaluarea activității personalului 
didactic și al celui de conducere 
pentru anul școlar precedent 

Septembrie 2013 Directori 

CA 

Șefi catedre 

 Metodologie MEN 



Elaborarea proiectului activităților 
extracurriculare 

Semestrul I Consilier educativ 

Șefi catedre 

Diriginți 

 Metodologie MEN 

Evidența programelor de formare a 
cadrelor didactice pe probleme 
curriculare la toate disciplinele 

Octombrie 2013 Comisia de 
perfecționare 

 Metodologie MEN 

Revizuirea și completarea ROI  22 Septembrie 
2013 

Comisia desemnată 

Directori 

 Organigramă 
 ROFUIP 4925 

/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizare 

Asigurarea cu toate documentele 
privind planul cadru pentru fiecare 
ciclu și formă de învățămînt 

Semestrul I Directori  Documente 
specifice MEN 

Asigurarea cu toate documentele 
privind programele școlare în funcție 
de curriculum național; metodologie 
BAC și EN (clasa a VIII-a, clasa a VI-
a) 

Semestrul I Directori prin ISJ  Documente 
specifice MEN 

Organizarea pregătirii pentru 
examenul de EN (clasa a VIII-a), 
Examenul Național de Bacalaureat și 
pentru proba de obținere a atestatului 
la disciplina informatică 

Conform 
planificării 

Directori 

Secretari 

 Metodologii, 
programe 

 Logistică 

Organizarea examenului de EN și 
BAC 

Conform 
calendarului 

Directori 

Secretari 

 Metodologii, 
programe 

 Logistică 

Întocmirea orarului claselor / 
profesorilor și a shemelor orare pentru 
anul școlar 2013 / 2014 

Septembrie 2013 Directori 

Comisia de orar 

 Documente 
specifice 

Organizare de expoziții pentru 
prezentarea manualelor alternative 
aprobate de MEN 

Conform 
calendarului 

Bibliotecar  Cadre didactice 

Organizarea în cadrul catedrelor a 
unor activități de interasistență  

Semestrul I – II Directori 

Șefi comisii 
metodice 

 Raportări 

Realizarea planificărilor calendaristice 17 septembrie Cadre didactice  Resurse umane 



a documentelor pentru proiectarea 
activității didactice  

2013 

Elaborarea proiectului Oferte 
educațional pentru anul școlar 
2014/2015 și a proiectului de 
încadrare 

Decembrie 2013 Directori  Comisia pentru 
curriculum 

Organizarea logisticii și pregătirea 
programelor de formare 

Semestrul II Șefi comisii de 
perfecționare 

 Logistică 

Diferențierea parcursurilor învățare 
prin proiectarea unor secvențe  / itemi 
de peerfomare  / ameliorare / 
recuperare pe baa măsurării 
progresului școlar al elevilor 

Conform 
graficului 

Directori 

Șefi de catedre 

 Asistențe 
 Raportări 

Realizarea la nivelul tuturor 
disciplinelor a unei baze de date 
cuprinzînd documentele curriculare 
oficiale, oferta de manuale, auxiliare 
curriculare, etc. (portofoliul cadrului 
didactic) 

Ianuarie 2014 Directori 

Șefi de catedre 

 Cadre didactice 

 

 

Coordonare  / 

monitorizare 

Asigurarea de manuale școlare 
gratuite pentru clasele V- X. 

Septembrie 2013 Directori 

Bibliotecar 

 Logistică 
 Manuale alternative 

Asigurarea aplicării corecte a 
documentelor curriculare naționale la 
toate disciplinele de învățămînt. 

Semestrul I – II Directori  Raportări 

Monitarizarea aplicării criteriilor de 
notare la toate disciplinele. 

Semestrul I – II Directori  Monitorizare 
tematică 

Asigurarea ritmicității notării; CA va 
analiza periodic notarea ritmică și 
evaluare continuă a elevilor. 

Confrom 
tematicii CA 

Șefi catedre  Raportări 
 Statistici  

Selecționarea elevilor pentru 
participarea la olimpiadă. 

Octombrie 2013 Membrii comisiei 
pentru notare 

 Resurse umane 
(respectarea 
graficelor) 

Stabilirea programului de pregătire 
suplimentară. 

Săptămînal 
conform 

graficului 

Șefi catedre  Evaluarea periodică 
a performanțelor 



Pregătirea elevilor calificați la 
olimpiade conform graficelor. 

Conform 
graficului 

Șefi catedre  Cadre didactice 

 

Control / evaluare 

Monitorizarea și valorificarea 
rezultatelor elevilor la evaluările 
interne și externe. 

Conform 
calendarului 

 Șefi catedre  Date statistice 

Sprijinirea elevilor în atingerea 
performanței la probele de la 
examenul de BAC și EN prin:  

 Recapiulare sistematică a 
temelor cuprinse în 
programele de examen 

 Organizarea simulărilor 
examenelor naționale 

 Administrarea de teste la elevii 
din clasele terminale cu grad 
de dificultate asemănător cu 
cel al subiectelor din modelele 
prezentate la simulări 

 Pregătirea suplimentară a 
elevilor pentru EN și 
Bacalaureat 

Permanent Directori,profesori  Logistică 
 Procese verbale 

Evaluarea organizării și desfășurării 
examenelor de corigență și a 
situațiilor școlare neîncheiate 

25 08-5.09.2014 Directori,secretar  Validare în CP 

Planificarea și desfășurarea lucrărilor 
semestriale 

Nov – Dec 2013 

Aprilie - Mai 
2014 

Directori  Planificare,grafic 

Urmărirea asigurării calității, a 
modului în care se realizează 
atribuțiile manageriale la nivelul 
comisiilor metodice și a fiecărui cadru 
didactic,controlul parcurgerii ritmice a 
materiei, analiza obiectivă a pregătirii 
elevilor, măsuri concrete ameliorative, 
controlul evaluarii continue și corecte 

Conform 
planificării 

Directori,sefi de 
catedra 

 Verificare 
documente școlare 

 Asistențe la ore 



a elevilor. 

Motivare Stimularea elevilor căștigători  ai 
concursurilor școlare și a cadrelor 
didactice implicate în pregătirea 
acestora prin sponsorizări, donații, etc. 

Periodic,in 
funcție de 
calendar 

Asociația Părinților  Sponsorizări, 
donații 

 

Implicare/Participare Realizarea unor sondaje în rândul 
elevilor și al cadrelor didactice de 
specialitate legate de problemele 
curriculare, pentru asigurarea feed-
backului necesar reglării unor 
neajunsuri și transmiterea 
observațiilor și propunerilor la nivel 
superior. 

Februarie 2014 Psiholog scolar  Mijloace specifice 

 

 

 

 

Formare / Dezvoltare 

profesională și 

personală 

Elaborarea de materiale 
complementare pentru activitatea de 
predare-învățare realizată pe suport 
electronic, pentru a răspunde 
cerințelor noii societăți educaționale 
românești. 

Sem I - II Informatician 

Cadre didactice de 
specialitate 

 Suport informatic, 
  Softuri 

educaționale, etc. 

Acordarea de consultanță în probleme 
de proiectare curriculară, evitând 
abordările strict formale. 

Semestrul I – II Directori 

Metodiști 

 Materiale CNC 
 Metodiști 

Formarea cadrelor didactice pentru 
utilizarea platformelor informatizate. 

Semestrul I 

Confrom 
planificării 

Inspectori de 
specialitate 

Metodiști CCD 

Formatori 

 Logistică 
 Formatori 

Realizarea de activități metodice 
demonstrative. 

Noiembrie 2013 
– aprilie 2014 

Șefi catedre  Mentori 
 Metodiști  

Realizarea graficului de interasistențe 
în vederea asistenței metodice și de 
specialitate pentru profesorii noi 
veniți în liceu. 

Octombrie 2013 
– ianuarie 2014 

Directori  Respectarea 
graficelor 

Formarea / 

dezvoltarea echipelor 

Îndrumarea Consiliului Elevilor la 
nivelul unității școlare 

28 septembrie 
2013 

Consilier pentru 
programe educative 

 Criterii de selecție 

Realizarea unor echipe de cadre Semestrul I - II Șefi catedre  Criterii de selecție 



didactice pentru elaborarea 
auxiliarelor curriculare la toate 
disciplinele. 

 Metodologii 

Organizare de activități de loisir și 
activități sportive cu personalul 
școlii.. 

Semestrul I - II Șefi sindicate 
reprezentativi din 
unitate 

 Colaborarea cu 
organizația 
sindicală 

Negocierea / 

rezolvarea 

conflictelor 

Asigurarea unui climat de muncă 
eficient în folosul elevilor, beneficiarii 
sistemului educațional. 

Semestrul I - II Directori  Comunicarea 
intrainstituțională 

Sprijinirea inițiativelor cadrelor 
didactice și aplanarea eventualelor 
conflicte. 

Semestrul I - II Coordonator C.A.  Comunicarea 
intrainstituțională 

 
 

 
2.MANAGEMENT ȘCOLAR 

 
Obiective: 
 

2.1 Monitorizarea realizării PDI 

2.2 Asigurarea asistenței manageriale și de specialitate prin asistențe la orele de curs 

2.3  Elaborarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2013-2014 

2.4  Optimizarea folosirii resurselor umane,materiale,și financiare în vederea atingerii scopurilor educaționale stabilite 

2.5 Transmiterea operativă a tuturor actelor normative specifice emise de MEN,ISJ Iași,și urmărirea respectării prevederilor legale în toate domeniile 
și acțiunile școlare. 

 
FUNCȚII ACTIVITĂȚI TERMENE RESPONSABILI RESURSE 

NECESARE 

 

 

 

 

Proiectarea activităților tematice la 
fiecare catedră și comisie metodică 

Octombrie 2013 Șefi catedre  Raportări  
 Date statistice 

colectate anterior 
 Prezentare în 

consiliu profesoral 



 

 

 

 

Proiectare 

 

 

 

 

 

 

Proiectarea activității colectivelor de 
catedră.Întocmirea documentelor de 
lucru 

Octombrie 2013 Șefi de compartimente 

Șefi comisii metodice 

 Planul managerial 
al liceului 

Proiectarea activității pe arii 
curriculare și întocmirea 
documentelor de lucru 

30 septembrie 
2013 

Cosiliul de administrație 

Directori 

 Date statistice 
 Documente 

oficiale 

Refacerea organigramei liceului în 
conformitate cu modificările 
legislative din domeniu 

Semestrul I – II Directori 

Șefi catedră 

 Programe școlare 
 CDȘ 
 Documente MEN 

Actualizarea PDI Septembrie 
2013 

Directori 

CA 

Șefi catedre 

 Metodologie MEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizare 

Constituirea comisiilor metodice si a 
catedrelor pe discipline de studiu 

Septembrie 
2013 

Directori  Documente 
specifice MEN 

Organizarea și asigurarea 
funcționării Consiliului Elevilor 

Semestrul I+ II Directori prin ISJ  Documente 
specifice MEN 

Organizarea serviciului pe școală Permanent Directori 

Secretari 

 Regulament intern 

Întocmirea planului de școlarizare 
pe nivele în conformitate cu 
legislația în vigoare  

Conform 
graficului MEN 

Directori 

 

 Legislașia în 
vigoare 

Popularizarea rezultatelor obținute 
de elevii liceului la 
examene,concursuri,olimpiade 
(ședințe cu părinții,mass-media,etc) 

Semestrial Director,Consilier 
educativ,Diriginti 

 Rapoarte 

 

 

Coordonare  / 

monitorizare 

Asigurarea si actualizarea bazei de 
date pentru evidența personalului 
didactic și didactic 
auxiliar/nedidactic 

semestrial Directori 

Bibliotecar 

 Logistică 
 Manuale 

alternative 

Monitorizarea ,evaluarea inspecțiilor 
școlare tematice,in cadrul 
activităților metodice,în consiliile 
profesorale,creșterea performanțelor 
școlare 

Conform 
graficelor de 

inspectie 

Directori  Raportări 

Stabilirea misiunii și finalității Anual Directori  Monitorizare 



specifice pentru liceu prin proiectul 
școlii prin analiza de tip 
SWOT,PEST 

tematică 

Asigurarea cunoașterii,aplicării 
principiilor descentralizării 
învățământului preuniversitar 

Permanent Director,CA  Reglementari 
legale si specifice 

Asigurarea cunoașterii și  aplicării 
legii 1/20111 a învățământului  

SemI+ II Director,CA  Documente 
oficiale MEN 

Stabilirea unor standarde de 
performanță specifice atât pentru 
elevi cât și pentru profesori 

SemI+ II CEAC  Logistica,sefi de 
catedra si arii 
curriculare 

Monitorizarea aplicarii ROUIFP  Lunar Comisia ,reprezentanti 
elevi,parinti 

 Documente MEN 

 

Control / evaluare 

Evaluarea cadrelor didactice,a pers 
did auxiliar,a pers nedidactic in 
raport cu fișa postului și stabilirea 
calificativelor anuale 

Conform 
calendarului 

 Șefi catedre  Date statistice 

Elaborarea fiselor de post pentru toți 
angajații 

Permanent Directori,profesori  Logistică 
 Procese verbale 

Realizarea contractelor de muncă în 
funcție de emiterea deciziilor de 
încadrare de către ISJ Iași 

01-17.09.2013 Secretar șef  Contracte de 
muncă 

Asigurarea menținerii condițiilor 
igienico-sanitare în unitate 

Permanent Administrator,contabil 
șef 

 Reglementări 
legale 

Valorificarea rezultatelor 
inspecțiilor școlare ,sanitare,a celor 
efectuate de poliție sau pompieri și 
stabilirea de măsuri de remediere a 
eventualelor deficiențe de la nivelul 
școlii  

SemI + II  Directorii,administratorul  Reglementări 
legale 

Motivare Stimularea cadrelor didactice cu o 
activitate profesională și educativă 
deosebită prin  recomandarea 
acestora pentru implicarea in diferite 
activități și premierea la nivelul 

SemI+ II Director Reglementări legale 



unității școlare. 

Recompensarea prin recomandări 
pentru gradații de merit a 
personalului didactic,didactic 
auxiliar. 

Implicare/Participare Asigurarea prelucrării actelor 
normative la nivelul unității școlare. 

Valorificarea rezultatelor evaluărilor 
prin elaborarea unor strategii 
adecvate dezvoltării liceului. 

Sem I + II Director  Reglementări 
legale 

 

 

 

 

Formare / Dezvoltare 

profesională și 

personală 

Sprijinirea cadrelor didactice de 
specialitate pentru susținerea 
examenelor de obținere a gradelor 
didactice. 

Conform 
graficelor 

Director  Logistică, cereri 
ale cadrelor 
didactice 

Organizarea și desfășurarea 
inspecțiilor curente,inspecțiilor 
speciale în vederea înscrierii pentru 
obținerea gradelor didactice. 

Sem I+ II 

Conf graficului 

Cadrele did înscrise la 
gradele didactice 

 Logistică,legislație 

Formarea / 

dezvoltarea echipelor 

Promovarea colaborării în cadrul  
catedrelor,acordarea de atenție 
opiniilor colegilor de echipă,ținând 
seama de observațiile lor 

Pe parcursul 
activităților 

Șefii de catedră  Metodologii 

Consilierea șefilor de catedră 
privind modalitățile și criteriile de 
organizare a celor mai potrivite 
echipe și comisii de lucru la nivelul 
școlii 

Pe parcursul 
activităților 

Director  Metodologii 

Negocierea / 

rezolvarea 

conflictelor 

Luarea de atitudine față de situațiile 
negative,cu discreție și 
profesionalism 

Conform 
solicitărilor 

Director  Comunicarea intra 
si 
interinstituțională 

Monitorizarea ,negocierea și 
rezolvarea disfuncționalităților 
pentru evitarea și preîntâmpinarea 
conflictelor majore. 

 Director  Comunicarea intra 
si 
interinstituțională 

 



Indicatori de performanță 
- Respectarea reglementărilor,standardelor                                     - Legalitate 

- Calitatea pregătirii inspecțiilor                                                      - Oportunitate 

- Adecvare,respectarea legalității                                                     - Implicare 

- Eficiență,calitate,atingerea standardelor                                        - Responsabilitate 

- Adecvare la nevoile comunității                                                    - Clarite 

 

 
 

3.RESURSE UMANE 
 

Obiective: 
 

3.1 Asigurarea cunoașterii ordinelor,metodologiilor și a celorlalte acte normative privind încadrarea,perfecționarea și evaluarea cadrelor didactice și a 
personalului didactic auxiliar. 

3.2 Asigurarea formării personalului didactic 

3.3  Cresterea calității resurselor umane angajate în unitate în vederea îndeplinirii scopurilor educaționale propuse și asigurarea calității 

 
FUNCȚII ACTIVITĂȚI TERMENE RESPONSABILI RESURSE NECESARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectare 

 

 

Crearea și actualizarea bazei de date 
electronice unice a unității 

Sem I Secretar sef  Logistica,baza de 
date 

Eliberarea criteriilor proprii de 
evaluare a cadrelor didactice,la 
nivelul comisiilor metodice,cu 
respectarea Metodologiei de 
evaluare a cadrelor didactice 

Sem I + II Șefi de catedre 

 

 Logistică,legislație 

Actualizarea statului de funcții 
primit de la ISJ 

Octombrie 2013 Director,secretar sef  Logistica 

Proiectarea programelor de formare 
a cadrelor didactice in specialitate și 
pe diverse probleme pedagogice 

Sem I + II Director,resp comisie 
perfectionare 

 Adecvarea la 
conținutul specific 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizare 

Acoperirea schemelor de încadrare 
cu personal calificat 

Octombrie 2013 Director cu sprijin 
ISJ 

 Documente specifice 
MEN 

Creșterea ponderii personalului 
didactic cu performanțe deosebite 

Lunar CA  Criterii de calitate 

Organizarea de cursuri de formare 
pe diverse domenii de interes 

Sem I + II Director 

 

 Oferta CCD 

Informarea cadrelor didactice în 
scopul aplicării legislației în 
vigoare,pentru cunoasterea 
documentelor manageriale la nivelul 
catedrei sau pentru examenele 
nationale  

Conform 
calendarului 

Director 

 

 Grafice interne 

 

 

Coordonare  

/monitorizare 

Transmiterea imediata in retea catre 
ISJ a modificarilor survenite in 
incadrarea personalului didactic 

Sem I + II Directori 

Secretar sef 

 Logistică 

 

Acordarea de consultanță și audiențe Sem I + II Directori  Grafice interne 

Realizarea de întîlniri –ateliere 
,dezbateri,seminare-cu responsabilii 
comisiilor metodice si cadrele 
didactice 

Sem I + II Sefi de catedre  Grafice de 
actiuni,logistică 

Stimularea cadrelor didactice cu 
preocupari în elaborarea de auxiliare 
curriculare:fișe de lucru,teste de 
evaluare,teme croscurriculareși 
transcurriculare 

Sem I + II Directorul, C.P  Logistică,legislație 

 

Control / evaluare 

Respectarea cu strictețe a 
reglementărilor în vigoare,în 
realizarea lucrărilor pentru acordarea 
continuității,pentru formarea 
catedrelor și acțiunile specifice 
pentru vacantarea posturilor. 

Sem I + II Director,comisia 
pentru curriculum 

 Legislația specifică 



Efectuarea de asistente de 
specialitate  

Conform 
graficului 

Directori,sefi de 
catedra 

 Legislatia specifică 

Motivare Stimularea cadrelor didactice pentru 
a participa la programe de 
perfectionare și dezvoltare 
profesională 

Nominalizarea celor mai valoroase 
și competente cadre didactice la 
cursurile de perfecționare gratuie. 

 

Sem I+ II 

Conform ofertei 
de formare 

CP,CA  Oferta furnizorului de 
formare 

Implicare/Participare Cooptarea cadrelor didactice în 
programe de instruire în domeniul 
legislației școlare șiîn comisiile de  
desfășurare a examenelor naționale . 

Conform 
calendarului 

Director 

Sefi de catedra 

 Logistică 

 

 

 

 

Formare / Dezvoltare 

profesională și 

personală 

Asigurarea cunoașterii în rândul 
cadrelor didactice a reglementărilor 
în vigoare privind cariera didactică 
și etapele formării profesionale. 

Sem I + II Director  Norme 
legale,programe 
oficiale 

Formarea cadrelor didactice de 
specialitate 

Conform ofertei  Inspectori de 
specialitate,metodiști 
CCD,formatori 

 Oferta CCD,alte 
instituții 

Perfecționarea și formarea proprie a 
tuturor salariaților. 

Sem I + II Director  Legislație,materiale 
auxiliare 

Formarea / 

dezvoltarea echipelor 

Promovarea cursurilor de 
management al resurselor umane 

Sem I + II Director  Legislație,materiale 
auxiliare 

Negocierea / 

rezolvarea 

conflictelor 

Rezolvarea cu abilitate a tuturor 
situațiilor conflictuale 

Sem I + II Director,CA  Comunicare 
institutionala 

Rezolvarea sesizărilorn prin 
cercetare,soluționare conform 
legislației în mod documentat și 
corect 

Sem I + II Director,CA  Legislatie,comunicare 
instituțională 

 
 
 
 



Indicatori de performanță 
- Legislație                                                                                                     -  Calitate 
-  Număr de participanți                                                                                 - Date statistice 
- Rezultate                                                                                                      -Promptitudine 
- Statistici                                                                                                       - Adecvarea la nevoile specifice 
- Atingerea standardelor 
- Eficienta 

 

 
 
 
 

4.PARTENERIATE ȘI PROGRAME 
 

Obiective: 
 

4.1 Coordonarea și organizarea proiectelor de parteneriat educațional (plan intern/internațional ) 

4.2 Colaborarea cu instituții guvernamentale ți ONG uri abilitate în derularea de proiecte și programe comune 

4.3 Coordonarea și organizarea proiectelor proprii specifice, 

 
FUNCȚII ACTIVITĂȚI TERMENE RESPONSABILI RESURSE 

NECESARE 

 

 

 

 

Proiectare 

 

 

 

 

Organizarea de întâlniri,elaborarea și 
a chestinarelor pentru stabilire 
priorităților 

Sem I Coordonator 
programe,diriginti 

 Comunicare 
intrainstituțională 

Planificarea colaborării școlii cu 
poliția,pompierii, Institutii de 
învatământ superior,ONG-uri,Instituții 
culturale,etc 

Sem I Directori  Legislația specifică 

Stabilirea si utilizarea sistemului 
informațional in toate sensurile,pe 
orizontală și pe verticală 

Sem I Directori  Comunicare 
interinstituțională 



 

 

Identificarea nevoilor de educatie ale 
comunitatii locale si a posibilităților 
de satisfacere a acestora,prin 
realizarea de proiecte de parteneriat 
școala -comunitate 

Sem I + II Directori  Legislație 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizare 

Colaborarea cu alte 
institutii,asociatii,organizații ONG etc 
in domeniul activitatilor  
educativeextrascolare 

Conform 
calendarului 

Consilier educativ  Calendar activități 

Elaborarea de materiale informative 
privind oportunitățile încheierii de 
diverse parteneriate 
interne/internaționale 

Permanent Consilier educativ 
directori 

 logistică 

Monitorizarea aplicării programelor 
guvenamentale 

Sem I + II Director  Calendar activități 

Coordonarea programelor specifice 
din domeniul integrarii 
europene,realizarea de parteneriate 
specifice,proiecte cu finantare 
europeana Erasmus + 

Conform 
calendarului 

propriu 

Director, 

Coordonator proiecte 
europene 

 Logistică,calendar 
activități 

Asigurarea aplicarii programului 
Banui de liceu si Euro 200 

Conform 
calendarului 

Director 

Secretar  

 legislatie 

 

 

Coordonare  / 

monitorizare 

Coordonarea,diseminarea 
informațiilor și evaluarea derulării 
proiectelor internationale,cuprinse in 
CAEJ,CAEIJ CAEN 

Conform 
calendarului 

Coordonator proiecte 
educative scolare și 
extrașcolare 

 grafice 

Colaborarea cu ISJ in 
initierea,derularea si monitorizarea 
proiectelor scolare,a activitatiolor 
educative scolare si extrascolare 

Conform 
calendarului 

Directori, 

Consilier educativ 

 

 graficul activităților 

Colaborarea cu sindicatele in vederea 
respectarii legislatiei muncii 

Permanent Director  Legislația specifică 

Stabilirea de legaturi cu autoritățile 
locale,Universități,Politie,Instituții de 
cultura,Agenti economici,ONG-uri  

Sem I + II Directori  Legislație,logistică 



 

Control / evaluare 

Elaborarea rapoartelor privind 
activitatea extracurriculară și 
extrașcolară,acestea urmând a fi aduse 
la cunoștința 
părinților,elevilor,comunității 

Conform 
calendarului 

Consilier educativ  Legislația 
specifică,Rapoarte 

Evaluarea programelor si proiectelor 
derulate pe tot parcursul desfășurării 
lor 

Sem I + II Director  Logistică,legislație 
specifică 

Motivare Motivarea 
elevilor,profesorilor,părinților pentru 
a participa la viața școlii.Colectarea 
feed-backului de la 
elevi,părinți,profesori în legătură cu 
viața școlii și valorificarea acestuia  în 
proiecte pe termen mediu și scurt. 

Activizarea Consiliului Elevilor si 
asigurarea functionarii reale a acestuia 

Sem I + II Directori, 

Consilier educativ 

diriginți 

Graficul activităților 

Implicare/Participare Participarea la activitatile 
extracurriculare înscrise in 
CAEJ,CAEN,CAE,. 

Valorificarea ofertei educaționale a 
ONG-urilor materializate prin 
programe specifice 

Organizarea participării la Salonul 
ofertelor educațonale,RIUF,etc 

Sem I + II Directori, 

Consilier educativ 

diriginți 

 Graficul 
activităților 

 

 

 

 

Formare / Dezvoltare 

profesională și 

personală 

Colaborarea cu Asociatia Parintilor 
pentru obtinerea de sponsorizari din 
partea comunității. 

Permanent Directori  Logistică,rapoarte 

Stimularea cadrelor didactice să 
participe la programele Europene 
Erasmus +, Comenius 

Sem I + II Director  Calendarul și 
programul 
activităților 

Formarea / 

dezvoltarea echipelor 

Organizarea de activitați dedicate  

Semicentenarului liceului   

Octombrie 2013 Directori 

profesori 

 Calendarul 
manifestărilor 

Participarea în grupe de lucru sau în Sem I + II Comisia de  Calendarul 



parteneriat la diverse programe și 
proiecte 
regionale,naționale,internaționale 

parteneriat activităților 

Negocierea / 

rezolvarea 

conflictelor 

Rezolvarea amiabilă a eventualelor 
conflicte între școală și comunitate 

Sem I + II  Directori,profesori 
implicați 

 Comunicare 
interinstituțională 

 
 
Indicatori de performanță 
- calitate,atingerea standardelor propuse,                                                                                 - Legalitate 

- Calitatea parteneriatelor legalității                                                                                        - Implicare 

- Numarul programelor,participanți                                                                                          -Unitati scolare implicate 

- Aplicarea strategiei MEN                                                                                                       -Nr parteneri implicați,rezultate calitative și cantitative 

                   

 
 

5 RESURSE MATERIALE 
 

Obiective: 
 

5.1 Fluidizarea fluxului informațional dintre LTDC și ISJ Iași 

5.2 Gestionarea eficientă a resurselor materiale 

5.3 Planificarea  bugetului pentru anul financiar 2014 

 

 
 
 

FUNCȚII ACTIVITĂȚI TERMENE RESPONSABILI RESURSE NECESARE 

 

 

Proiectare 

 

Asigurarea functionării retele 
interne de calculatoare 

Sem I + II Informatician  Logistică 

Efectuarea analizei privind 
necesarul de reparatii 
curente/capitale 

Semestial Administrator  Situații 



 

 

 

 

 

Efectuarea analizei privind stadiul 
lucrarilor de reparatii  

Semestrial Administrator  Logistică,situații,raportări 

Actualizarea studiului privind baza 
materială a unitătii 

Semestrial Contabil 
sef,administrator 

 Situații statistice,rapoarte 

Asigurarea cu 
diplome,certificate,atestate,acte de 
studiu,etc 

Anual Director,contabil șef   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizare 

Organizarea achizitionării 
materialelor și serviciilor pentru 
dotarea salilor de 
clasa,cabinetelor,laboratoarelor,etc 

Sem I Director,contabil șef  Baza de date,logistică 

Asigurarea cu rechizite gratuite a 
tuturor elevilor indreptățiți 

Sem I Comisia de burse si 
rechizite 

 Logistică,legislație în 
domeniu 

Intocmirea dosarelor pentru burse 
de merit,de studiu,de boală,conform 
legislației în vigoare 

Sem I + II Comisia pentru burse  Logistică,legislație 

Identificarea surselor extrabugetare 
de finantare  prin inchirierea salii 
de sport,a salii de festivitati,etc 

Sem I + II Directorii  Logistic, legislație 

 

 

Coordonare  / 

monitorizare 

Centralizarea situațiilor privind 
alocația de stat pentru copii și 
acordarea burselor 

Sem I + II  Secretariat  Buget,legislație 

Organizarea de cursuri de 
management financiar si alte 
perfectionări pentru personalul 
didactic auxiliar si contabil 

Sem I + II Secretar 
sef,administrator 
financiar patrimoniu 

 Buget,legislație 

 

Control / evaluare 

Evaluarea alocării fondurilor 
extrabugetare după priorități 

Sem I + II Director,control 
financiar preventiv 

 Reglementări legale 

Verificarea burselor conform 
legislatiei in vigoare 

Sem I + II Comisia pentru burse  Reglementări legale 

Motivare Imbunătățirea dotărilor cu tehnică 
de calcul performantă. 

Introducerea catalogului electronic. 

Sem I + II Contabil șef,director Reglementări legale,buget 

Implicare/Participare Inițierea unor activități în spiritul Sem I + II Directori,contabil șef  Reglementări 



colaborării și eficientizării 
activității de obținere a veniturilor 
extrabugetare 

legale,buget 

 

 

 

 

Formare / Dezvoltare 

profesională și 

personală 

Organizarea de cursuri de 
management financiar și alte 
perfecționări în domeniu, 

Anual Director 

Sdministrator 

 Oferta de formare 

Negocierea / 

rezolvarea 

conflictelor 

Negocierea și monitorizarea 
acțiunilor pentru obținerea 
contractelor de sponsorizare și a 
fondurilor extrabugetare 

Sem I + II Contabil 
șef,director,Asociația 
părinților 

 Comunicare 
interinstituțională 

Argumentarea și negocierea 
utilizării fondurilor astfel încât să se 
evite crearea unor conflicte la 
nivelul unității școlare 

În funcție de 
oferte 

Director  Comunicare 
interinstituțională 

 
 
Indicatori de performanță 
- Raportări periodice                                                                           -Nr achiziții și tipul lor 
- Funcționalitate,eficiență                                                                   - Date calitative și cantitative 
- Respectarea termenelor                                                                    - Nr cursuri,nr participanți,rezultate 
- Respectarea legii,date cantitative                                                     - Statistici 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

6.RELAȚII CU PUBLICUL ȘI IMAGINE 
 

Obiective: 
 

6.1Crearea condițiilor necesare în vederea creșterii implicării comunității locale în viața școlii 

6.2 Asigurarea condițiilor pentru buna colaborare cu Asociația Reprezentativă a Părinților 

6.3Asigurarea transparenței în ceea ce privește activitatea Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir Iași și conturarea unei imagini pozitive a instituției în 
urma relației cu comunitatea locală 

6.4 Participarea la Manifestari pentru prezentarea Ofertei Educaționale a Liceului sau la orice alte manifestări care promovează imagine liceului în 
comunitate 

 
FUNCȚII ACTIVITĂȚI TERMENE RESPONSABILI RESURSE 

NECESARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectare 

 

 

 

 

 

 

Actualizarea modului de comunicare 
a informațiilor transmise din oficiu-
prin afișaj,publicare pe pagiba web a 
școlii sau alte mijloace 

Octombrie 2013 Secretariat  Logistică,baza de 
date,ROI 

Actualizarea reglementărilor interne 
cu privire la aplicarea practică a Legii 
544/2001 

Octombrir 2013 Secretariat  Logistică,legislație 
specifică 

Gestiunea electronică a 
cererilor,sesizărilor,reclamațiilor 

La nevoie Secretar șef  Logistică,baza de 
date,ROI 

Elaborarea rapoartelor de analiză în 
modul în care este realizată educația 
in scoalăl,pe criterii de calitate 

Sem II CEAC  Reglementări 
legale 

Organizare Organizarea și desfășurarea 
audiențelor 

Sem I + II  Directori  Grafice 

Organizarea ședințelor cu părinții Lunar Dirigintii  Conform graficelor 



Organizarea lectoratelor cu parinții     

 

 

Coordonare  / 

monitorizare 

Efectuarea unor statistici privind 
sesizările și modul de soluționare a 
acestora 

Periodic CA  Registrul de 
intări,informări 

Respectarea cu strictețe a termenelor 
și a celorlalte reglementări externe 
sau interne 

Sem I + II Director  Legislație generală 
și specifică 

Implicare/Participare Participarea la proiecte de dezvoltare 
comunitare,alte proiecte culturale 
locale,naționale și internaționale 

Asigurarea transparenței în ceea ce 
privește activitatea unității școlare și 
conturarea unei imagini pozitive a 
instituției 

Fluidizarea fluxului informațional 
între ISJ și liceu prin redactarea de 
materiale informative periodice de uz 
intern,în formă tipărită sau 
electronică. 

Sem I + II  Directori 

Consilier educativ 

CP,CA 

 Legislație ,logistică 

 

 

 

 

Formare / Dezvoltare 

profesională și 

personală 

Prelucrarea actelor normative 
specifice în domeniu la nivelul tuturor 
compartimentelor 

Sem II Directori  legislație 

Participarea la Târgul ofetelor 
educaționale 

Mai 2014 Consilier 
educativ,profesor 
psihopedagog 

 Logistică 

Realizarea pliantului de prezentare a 
liceului,a ofertei educaționale 

Sem II Director,informatician  Logistică 

 
 
 
 
 
 
                                           


