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BAZA CONCEPTUALA 

 

 

Oferta managerială  a directorului  Colegiului Tehnic  “ Gheorghe Asachi “ Oneşti este 

concepută în conformitate cu următoarele acte normative:  

 

 Planul de Acțiune al Școlii (P.A.S.) elaborat pentru perioada 2021-2025; 

 Legea Educației Naționale ( Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011), cu completarile si 

modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

 Ordin 5561/2011 ce aproba Metodologia formării continue a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

 Hotărârea Guvernului nr. 369 din 29 martie 2022 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei; 

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

 Raportul asupra desfăşurării procesului instructiv – educativ, a activităţii cadrelor 

didactice şi a Consiliului de administraţie al Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi “ 

Oneşti; 

 Fișa postului pentru directorul  Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi “ Oneşti; 

 Contractele de management educațional si financiar ale directorului Colegiului Tehnic 

,,Gheorghe Asachi “ Oneşti. 

 

 

 



 

 

 

1. ARGUMENT 

 Pe baza Planului de Acțiune al Școlii (P.A.S.) al Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” 

pentru perioada 2021-2025 am elaborat obiectivele strategice și operaționale având ca punct de 

plecare analiza complexă şi realistă atât a mediului organizaţional intern, cât şi a mediului extern 

în care activează instituţia de învăţământ cu scopul de a asigura calitate în  procesul educational. 

Școala funcţionează și se dezvoltă prin efortul combinat al echipei manageriale, al 

personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. Planul de 

acțiune al școlii evidenţiază direcțiile majore de progres, iar modul de întocmire al acestuia 

permite consultarea părților interesate și implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și 

acțiunilor propuse, concentrând atenția asupra finalităților educației, asigurând întrepătrunderea 

tuturor domeniilor funcționale ale managementului: curriculum, resurse umane, material, 

financiare, relații sistemice și comunitare și menţine coerența strategiei pe termen lung a școlii.  

           Am în vedere următoarele aspecte:  

 elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită pregătirea unitară și 

coerentă a elevilor; 

  centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea cadrelor 

didactice cu rezultate școlare deosebite;  

 crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne;  

 stabilirea de parteneriate educaționale, schimburi culturale și derularea de programe 

extracurriculare în vederea dobândirii de competențe necesare integrării în învățământul 

superior și pe piața muncii; 

  profesionalizarea actului managerial; 

  asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului instructive-educativ și 

gestionarea eficientă acesteia. 

Tehnicile de analiză  P.E.S.T.E. și S.W.O.T. au permis evaluarea corectă a resurselor şi 

mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici îl au asupra activităţii unităţii. Planul 

de acțiune al școlii are în vedere eliminarea punctelor slabe, a cauzelor ce le-au generat şi a 

riscurilor, înlăturarea ameninţărilor sau minimizarea efectelor a cestora. În ceea ce priveşte 

scopurile strategice, stabilirea lor a pornit de la identificarea punctelor tari şi a oportunităţilor.  

 

Acestea rezultă din realitatea constatată la nivelul unităţii şcolare, corelate cu nevoile de 

educaţie şi calificare solicitate de societate. 

 Proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza prognozelor existente la nivel local 

şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic pe termen mediu şi lung, valorificând 

datele, prognozele şi documentele elaborate de diferite instutuţii implicate în dezvoltarea 



economică şi educaţională. S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la 

nivelul comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu 

elevii, propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de 

agenţii economici –parteneri tradiţionali ai instituţiei. 

În contextual actual, şcoala trebuie să promoveze valorile şi practicile societăţii 

democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi 

publică. Pentru formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru 

dezvoltarea culturii organizaționale s-a folosit principiul continuității în politica educaţională a 

echipei manageriale şi a cadrelor didactice, continuitate susţinută atât de rezultatele elevilor cât 

şi de aşteptărilor părinţilor şi ale comunităţii locale. 

 Oferta managerială este elaborata și fundamentata în strânsă concordanță cu mediul şi 

condițiile în care își desfășoară activitatea ținându-se cont de factorii care influențează eficiența 

activității educaționale.  

 

2. ANALIZA P.E.S.T.E. A MEDIULUI EXTERN 

Analizarea mediului extern  a fost realizată în  scopul identificării următoarelor elemente: 

 care sunt politicile şi priorităţile de la nivel naţional, regional şi local şi implicaţiile privind 

obiectivelor si a acțiunilor din şcoală; 

 situația actuală şi previzionată a pieţei muncii şi modul în care va influenţa numărul şi tipul 

celor înscrişi în şcoală; 

 nevoile de competenţe previzionate pentru piaţa muncii din regiune şi cea de la nivel local 

pentru a ne ajuta să hotărâm ce calificări ar trebui să oferim şi ce competenţe ar trebui 

dezvoltate; 

 numărul actual şi cel previzionat al absolvenților de gimnaziu din zonă pentru a ne ajuta să 

aflăm dacă şcoala va trebui să răspundă unui număr mare sau unui număr redus de elevi în 

viitor; 

 care sunt factorii interesaţi şi aşteptările acestora pentru a ne ajuta să adaptăm oferta 

educaţională astfel încât să răspundem aşteptărilor acestora şi să creştem nivelul succesului 

şi al satisfacţiei clienților; 

 care este performanţa şcolii în raport cu performanţele la nivel regional şi local;  

  care sunt parteneri actuali sau potenţiali pentru a putea colabora în atingerea obiectivelor, 

ţintelor şi în realizarea acţiunilor.  

 Context politic 

Politica educaţională a MEC vizează dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii 

în educaţie şi pe piaţa muncii prin formare iniţială şi continuă, alocarea unui procent de 6% din 

PIB pentru finanţarea acestui domeniu, aplicarea strategiei „Educaţie şi cercetare pentru 

societatea cunoaşterii”. 



Principalele direcţii de acţiune sunt: 

 realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient, relevant (evaluare în 

vederea stabilirii planurilor individualizate de învăţare; realizarea unui sistem naţional 

unitar de standarde în evaluarea performanţelor la clasă; politici specifice pentru 

reducerea abandonului şcolar în învăţământul obligatoriu; racordarea sistemului naţional 

unitar de evaluare la standardele internaţionale; alocarea de fonduri pentru investiţii) 

 descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor 

(descentralizare financiară, descentralizare administrativă şi a resursei umane) 

 introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe (centrarea pe competenţe 

cheie, agreate şi utilizate în U.E., care determină profilul de formare al elevului din 

perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii; flexibilizarea curriculumului prin CDS şi 

CDL şi prin libertate sporită a profesorului în implementarea curriculumului în 

interiorul fiecărei discipline; individualizarea învăţării) 

 stimularea educaţiei permanente 

 digitalizarea conţinuturilor curriculare. 

Strategia MEN privind dezvoltarea învăţământului preuniversitar favorizează atingerea 

ţintelor strategice. Această strategie creează cadrul necesar îmbunătăţirii activităţii didactice la 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, care are drept finalitate formarea unor tineri ce au 

competenţele cheie specifice unei societăţi a cunoaşterii, unei societăţi informaţionale şi 

democratice. 

Constatăm implicarea comunităţii locale (Primărie, Consiliu Local) în problematica finanţării 

şi cea a resurselor materiale. Reprezentanţii Consiliului Local şi Primăriei în Consiliul de 

Administraţie se manifestă de fiecare dată ca parteneri eficienţi. 

2.2. Context economic 

 La nivelul oraşului şi zonei se pot concluziona următoarele: 

  Serviciile ocupă cea mai mare pondere în economia zonei, în creştere constantă în 

ultimii ani şi devansând industria. În cadrul serviciilor se detaşează:  

- Comerţul şi activităţile de hotel şi restaurant – ambele cu potenţial mare de 

creştere în viitor ; 

- Activităţile de servicii pentru firme ; 

- Turismul: potenţial turistic foarte ridicat, potenţial pentru agroturism, turism rural;  

- Telecomunicaţiile: importanţă în creştere, accent pe noile tehnologii în telefonia 

fixă şi mobilă (competenţele IT pentru transferul întegrat de date, voce şi imagine);  

  Industria si constructiile industriale sunt intr-un regres puternic.  

- Agricultura: Agricultură de subzistenţă, cu potenţial de diversificare şi dezvoltare 

- Potenţial pentru agricultura ecologică;  

- Resurse nevalorificate şi pericolul degenerării zonelor de deal si montane; 



- Nevoile de modernizare şi eficientizare a agriculturii .  

-  Silvicultura: Necesitatea exploatării şi întreţinerii corecte a fondului forestier.  

      Mediul: Nevoile de adaptare la standardele UE pentru protecţia mediului  

2.3. Context social 

În anul 2021 la nivel national populaţia activă era de 9069 mii persoane, din care 8689 

mii persoane ocupate şi 380 mii şomeri *). Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-

64 ani) a fost de 64,8%. Acest indicator a avut valori mai mari la bărbaţi (73,2%, faţă de 56,2% 

la femei) şi valori mai apropiate pe cele două medii de rezidenţă (65,8%, în mediul urban şi 

63,5% în mediul rural). Erau ocupaţi 24,7% dintre tineri (15-24 ani) şi 46,3% dintre persoanele 

vârstnice (55-64 ani).  

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a 

înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (88,4%). Pe măsură ce scade nivelul 

de educaţie, scade şi gradul de ocupare. Astfel, erau ocupate 68,6% dintre persoanele cu nivel 

mediu de educaţie şi numai 42,6% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie. Rata de ocupare a 

populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 69,9% la o distanţă de 0,1 puncte procentuale faţă de 

ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2021. Au fost înregistrate valori 

mai mari pentru populaţia de sex masculin (78,9% faţă de numai 60,6% pentru populaţia de sex 

feminin) şi pentru persoanele din mediul urban (70,3% faţă de 69,3% pentru persoanele din 

mediul rural).  

Rata şomajului a fost de 4,2%. Pe sexe, ecartul dintre cele două rate a fost de 1,2 puncte 

procentuale (4,7% la bărbaţi faţă de 3,5% la femei), iar pe medii rezidenţiale de 0,9 puncte 

procentuale (4,7% în mediul rural faţă de 3,8% în mediul urban). Rata şomajului avea nivelul cel 

mai ridicat (16,2%) în rândul tinerilor (15-24 ani). Şomajul a afectat în măsură mai mare 

absolvenţii învăţământului mediu şi scăzut, pentru care rata şomajului a fost de 4,3%, respectiv 

5,8%, mai mare comparativ cu rata înregistrată pentru şomerii cu studii superioare (2,1%).  

Rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 1,8%. Ponderea 

persoanelor aflate în şomaj de un an şi peste în total şomeri a fost de 44,1%. Şomajul pe termen 

lung a înregistrat valori diferențiate pe sexe (47,1% în cazul bărbaţilor şi 38,6% în cazul 

femeilor), dar destul de apropiate pe medii (45,0% în mediul urban şi 43,2% în mediul rural). 

Pentru tineri (15-24 ani), rata şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 

9,3%, iar incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tineretului de 57,2%. 

2.4. Context tehnologic 

 

În municipiul Oneşti există televiziune prin cablu, există reţea de telefonie fixă şi mobilă. 

Există, de asemenea, mijloace moderne de comunicare, atât la nivelul instituţiilor , societăţilor 

comerciale, de transport, turism, telecomunicaţii, etc., cât şi la nivelul familiilor/persoanelor din 

municipiu. Un număr important de familii au calculator şi posedă acces la Internet.  



Posibilităţile de comunicare rapidă generează un aflux de informaţii consistent, de la care 

comunitatea se alimentează constant. 

 2.5 Context ecologic 

 

Pe măsura ce tehnologia se perfecționează, stilul nostru de viată se schimbă. Preocupările în 

domeniul ecologic, din grija fată de generatiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea 

unor materiale mai eficiente, reciclarea si refolosirea lor. În acest sens scoala noastră participă la 

programe de educatie civică si ecologică initiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali 

(EcoScoala, Să învătăm despre pădure, scoala Arborilor, Educatia pentru sănătate). 

3. ANALIZA SWOT 
 

Această analiză este menită a fi un rezumat al principalelor puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi şi ameninţări care reies în urma analizării acestora așa cum au fost identificate și 

specificate în Planul de acțiune al școlii. Plecând de aici va trebui voi stabiliţi un set de obiective 

si direcții de acțiune astfel încât să ne bazăm pe punctele tari, să fructificăm oportunitățile 

apărute, să eliminăm punctele slabe și să luăm masuri de protejare împotriva  ameninţărilor.  

      PUNCTE TARI 

 Colegiul Tehnic „ Gheorghe Asachi „ Oneşti  

este unitatea de învățământ preuniversitar din 

zonă care pregăteşte forţă de munca  pentru 

domeniul informatic, mecanic, protectia 

mediului, economic, turism si alimentatie 

publica, chimie industiala, construcţii si lucrări 

publice şi instalaţii pentru constructii, cu 

specializări cautate  pe piaţa muncii. 

 Cadrele didactice au experienţă în pregătirea şi 

calificarea forţei de muncă, manifestă spirit 

competitiv  (perfecţionări/ grade didactice , 

studii aprofundate în specialitate prin masterate, 

doctorate, cursuri postuniversitare)  

 Existența parteneriatelor educaționale ECDL, CISCO, 

ECO SCOALA, ORACLE, 3D PRINTING 

 Parteneriate benefice cu agenţii economici din zonă 
în vederea asigurării efectuării instruirii practice în 
domeniul economic, protecția mediului, mecanică, 
construcţii, instalaţii, electrotehnică, electronică, 
automatizări şi pentru facilitarea integrării 
absolvenţilor pe piaţa muncii locale, S.C. 
CHIMCOMPLEX S.A.,S.C.MECANIC Grup, SC 
GIRONAP, SC  SC SERVO TERM SRL, SC  SERVSAL SA  
, SC DMC AG SRL, ,SC GIRONAP PROD SA, ,SC 
COMPUTER SERVICE SRL, SC DataTEACH SRL, SC 
BARLINEK SA,  SC MOISCONSTRUCT SRL (sursa: 

protocoale de colaborare cu partenerii 

economici); 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de 

perfecţionare. Multe cadre didactice au susţinut 

pre inspecţii/inspecţii speciale, în vederea 

înscrierii sau susţinerii examenelor pentru 

PUNCTE SLABE      

 Agentii economici de dimensiuni mici, 

afectează calitatea desfasurarii practicii 

comasate la unele calificari profesionale 

(mecanica, electrotehnica, constructii si 

lucrări publice); 

 Dificultati in asigurarea cu dispozitive, 

scule si aparate de masura la activitatile 

de laborator si pregatire practica, din 

cauza constrangerilor bugetare; 

 Afectarea primei  si a ultimei ore de curs  

din cauza orelor la care mijloacele de 

transport in comun asigura naveta elevilor 

de la si la domiciliu. 

 O insertie nesatisfacatoare a absolventilor 

pe piata muncii din zona; 

 Implicare insuficienta a parintilor elevilor in 

viata scolii; 



obţinerea gradelor didactice (definitivat, gradul 

II, gradul I); 

 Cooptarea ca metodişti a profesorilor şcolii, 

rezultat al experienţei profesionale a acestora 

 Existenţa în şcoală a unui puternic centru de 

informatică, cu formatori recunoscuţi ( ECDL, 

ORACLE; CISCO );  

  dotare foarte bună cu laboratoare de 

informatică,  cu echipamente performante, 

conectare la internet , utilizarea soft-urilor 

educaţionale/ programul  AEL, proiectare 

asistată de calculator;  

 Asigurarea spatiilor scolare cu echipamente IT 

pentru desfasurarea lectiilor online, in situatii de 

pandemie; 

 Calitatea procesului didactic probată prin 

rezultatele la examenele naţionale 

 Creşterea procentului de promovabilitate, 

obţinerea de rezultate bune la olimpiade şcolare, 

concursuri pe meserii şi alte concursuri şcolare. 

 Activităţi în cadrul proiectului ECO-ŞCOALA 

(împăduriri, acţiuni de ecologizare, colectare 

deşeuri etc.); 

  Implicarea unui număr mare de elevi în 

activităţi extracurriculare pe parcursul anului 

şcolar; 

 Participarea elevilor la activităţi de ecologizare; 

 Identificarea celor mai atractive programe de 

învăţare şi aplicarea lor la clase 

 Baza materială corespunzătoare desfăşurării 

procesului educaţional, chiar si in situatii de 

pandemie; 

 Oferta educaţională a şcolii este adaptată 

nevoilor de formare ale elevilor 

 Participarea cu propuneri de teste si bareme 

bine definite a profesorilor  pentru faza locală şi 

judeţeană a olimpiadelor şi concursurilor 

şcolare; 

 Implicarea cadrelor didactice în elaborarea de 

materiale didactice auxiliare,  articole de 

specialitate în contexte interdisciplinare 

publicate în  reviste de specialitate  ş.a 

 Promovarea interna şi externă a ofertei 

educaţionale a şcolii (Implicarea tuturor 

cadrelor didactice în acţiuni de popularizare a 

unităţii şcolare, succesul acestei acţiuni fiind 

materializat în ocuparea tuturor locurilor din 

planul de şcolarizare încă din prima etapă; 

 Încheierea unor parteneriate cu fundatii si 

institutii publice din Oneşti si din tara; 

 Participarea  elevilor si a profesorilor la  

simpozioane naţionale; 

 Participarea la proiecte europene ERASMUS + 

si POCU. 



 

4. MISIUNEA ŞCOLII 
 

Toate planurile și acțiunile școlii sunt elaborate din prisma îndeplinirii misiunii acesteia. 

P.A.S, fiind un plan strategic de dezvoltare al școlii pentru învățământ profesional și tehnic, este 

mai mare măsură legat de îndeplinirea misiunii asumate, care reprezintă scopul planificării. 

Misiunea trebuie să ofere atât personalului școlii, cât şi organizaţiilor externe, o viziune 

pregnantă, astfel încât aceştia să conştientizeze la un nivel superior ceea ce doreşte şcoala noastră 

să realizeze. 

Misiunea formulată este : ”Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – Oneşti îşi propune să ofere 

locuitorilor din zona VI şi din celelalte zone ocupaţionale ale judeţului (conform anexei 1) 

oportunităţi de educaţie accesibilă, instruire teoretică şi practică de înaltă calitate în domenii 

prioritare – tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului, real – cu şanse sigure de 

inserţie pe piaţa muncii din România și Europa, ţinând seama şi de aspiraţiile individuale ale 

solicitanţilor”. 

 

5. VIZIUNEA ŞCOLII 
 

Crezul nostru este că o economie modernă şi performantă se obţine prin dezvoltarea, în 

primul rând, a capitalului uman. Plecând de la această premisă, elevii trebuie permanent 

încurajaţi să înveţe, arătându-le că numai astfel vor reuşi mai bine în viaţă – educaţia face 

diferenţa. Ţelul lor și al nostru, profesorii școlii, să fie dobândirea de cunoștinţe solide și o 

educație aleasă. 

Pe baza acestui  citat :  ”Școala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile 

ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă.” de Albert Einstein, ne-am construit 

viziunea școlii:  

 

OPORTUNITĂŢI 

 Posibilitatea de a asigura burse si echipamente  

pentru pregatirea practica a elevilor prin 

proiectul POCU Activ la practica-Activ pe piata 

muncii! 

 Posibilitarea de asigurare a unui sprijin 

financiar mai mare din partea statului prin bursa 

sociala Bani de liceu; 

 Interesul agenţilor economici pentru 

colaborare; 

 Acces informaţional diversificat prin Wi-Fi in 

toata școala; 

 Oferta largă de cursuri de formare 

organizate de I.S.J., C.C.D., O.N.G.-uri 
 Sprijin din partea comunităţii locale (primărie, 

biserică, poliţie etc.) 

CONSTRÂNGERI 

 Slaba dezvoltare economică a localităților 

din care provin elevii noștri conduce la 

retragerea elevilor de  la cursuri; 

  Parintii multor elevi sunt plecati la lucru in 

strainatate si nu-si pot  indruma si sprijini  

copii  atunci când acestia au nevoie; 

 Legislaţie financiară restrictivă pentru 

atragerea de agenti economici cu sprijin 

financiar; 

 Lipsa unui suport legislativ care să 

stimuleze operatorii economici pentru 

instruirea practică a elevilor. 

 Finanţarea prin costul/elev nu acoperă toate 

cheltuielile necesare 

 Reducerea indicatorului demografic 

 



”Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – Oneşti doreşte să devină o instituţie educaţională 

complexă, modernă care să ofere valoare adăugată și valoare nou creată în specialitate și 

valorilor morale, civice și antreprenoriale absolvenților pe domeniile: Informatică, Servicii, 

Protecția Mediului, Constructii, Mecanică și să fie prima opţiune pentru absolvenţii clasei a 

VIII- a  din zona Oneşti şi împrejurimi” 

 

6. OBIECTIVELE STRATEGICE SI DE REFERINTA ALE 

ŞCOLII 
 

6.1 Dezvoltarea curriculară  
 

 Activitatea instructiv-educativă urmăreşte satisfacerea nevoilor intelectuale ale elevilor 

şi realizarea standardelor educaţionale prevăzute pentru fiecare categorie de vârstă. Pregătirea 

tinerei generaţii , prevede formarea acestora pe mai multe domenii care să le ofere tinerilor 

posibilitatea de adaptare la cerinţele din ce în ce mai exigente ale unei societăţi în continuă 

schimbare. Pe lângă cunoştinţele teoretice, elevii au nevoie şi de activităţi practice care să le 

dezvolte anumite abilităţi, pe diverse domenii funcţionale. Sigur o atracţie deosebita şi în 

acelaşi timp o preocupare generală o constituie utilizarea calculatorului în toate domeniile vieţii. 

 În cadrul pachetelor opţionale oferite elevilor şi părinţilor, sunt propuneri care să 

respecte cerinţele elevilor şi a familiilor acestora, în măsura în care şcoala poate asigura 

încadrarea necesară şi resursa materială. Toate acestea vizează dezvoltarea individualităţii 

elevilor şi orientarea acestora spre cariere de viitor, compatibile cerinţelor economiei de piaţă, a 

unei economii în continuă schimbare şi dezvoltare. 

Şcoala îşi va menţine oferta generoasă de studiere a limbii engleze atât prin pachete opţionale 

pentru toate nivelurile. 

 
6.2.  Dezvoltarea resurselor umane  
 

 Având în vedere cerinţele actualei societăţi, şcoala trebuie să fie pregătită pentru a face 

faţă tuturor solicitărilor, dar mai ales să răspundă aşteptărilor societăţii privind oferta de forţă de 

muncă de cea mai înaltă calificare. În sensul acesta, cadrele didactice trebuie să se ridice la 

standarde din ce în ce mai ridicate, nu numai din punct de vedere profesional, dar mai ales din 

punct de vedere formal. Dobândirea competenţelor de lucru noi, sunt posibile numai prin 

cursuri de perfecţionare continuă şi de formare pe diverse probleme actuale învăţământului 

românesc. În toţi anii cadrele didactice au participat la cursuri de formare organizate de CCD şi 

ISJ, iar în anul acesta interesul este în continuă creştere. 

 Asistenţa metodologică şi psiho-pedagogică pentru personalul didactic înscris la grade 

didactice şi la concursul de competenţă, stagiile tematice de perfecţionare metodică pentru 

debutanţi, cursuri de perfecţionare pentru personalul auxiliar din învăţământ, organizarea de 

module de perfecţionare în managementul activităţii educative, în diverse contexte, cursuri de 



iniţiere în utilizarea calculatorului ca mijloc de învăţământ sunt numeroasele posibilităţi pe care 

le vom fructifica pentru personalul 

şcolii, punând la dispoziţie, prin contractul de colaborare, parteneriat cu CCD şi alte surse de 

formare/perfecţionare. 

 Suntem convinşi că prin parcurgerea acestor activităţi calitatea actului educaţional va 

creşte ceea ce va conduce la obţinerea performanţei în toate domeniile de activitate în cadrul 

instituţiei. 

 
6.3.  Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale  
 

 Activitatea instructiv-educativă, reprezintă, activitatea de bază a instituţiei de 

învăţământ, dar ca orice instituţie, indiferent de specificul ei, are nevoie de susţinere financiară 

pentru a putea să-şi desfăşoare în condiţii optime, chiar competitive,activitatea de bază. 

 Pentru fiecare  an financiar  bugetul de venituri al instituţiei noastre s-a încadrat în 

sumele repartizate prin finanţare pe elev şi costuri prognozate, fără cheltuieli de investiţie. 

 Vom acorda o atenţie deosebită pentru obţinerea de venituri extrabugetare, care alături 

de veniturile bugetare să permită îmbunătăţirea activităţilor în instituţia de învăţământ. Aceste 

venituri vor  fi cheltuite pentru achiziţionarea de obiecte de inventar şi diverse materiale 

consumabile. O atenţie deosebită o acordăm procurării materialelor informative pentru a asigura 

informarea rapidă şi eficientă a personalului din instituţia de învăţământ. 

 Considerăm că nu putem desfăşura o activitate competitivă pe toate domeniile de 

activitate dacă personalul nu este informat cu toate noutăţile în domeniu. Aceasta are în vedere 

aplicarea noului pe toate planurile de activitate astfel încât unitatea să fie pregătită pentru a face 

faţă tuturor cerinţelor societăţii. 

6.4.  Dezvoltarea relaţiilor comunitare  
 

 Şcoala are un nivel de relaţii dezvoltat cu diferite instituţii şi organizaţii ale comunităţii 

locale ( Primăria Onești, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau, Muzeul de Istorie, Bibioteca 

Municipala , ONG,  mass-media, Direcţia de protecţie a drepturilor copilului, Agenţia de 

Protecţie a Mediului, alte şcoli, etc.) pe care îl vom menţine căutând noi direcţii de aprofundare 

şi dezvoltare a acestor relaţii. 

 Activităţile iniţiate în şcoală necesită colaboratori şi parteneri care să sprijine logistic şi 

financiar diverşi factori de răspundere din cadrul comunităţii. Interesul comunităţii faţă de 

activitatea educaţională, este unul major, deoarece instituţiile de învăţământ constituie pepiniera 

pentru cetăţeanul european al societăţii de mâine. Strategiile de abordare a relaţiilor comunitare, 

constituie, de fapt măiestria,managerului de atragere a reprezentanţilor comunităţii şi a ONG-

urilor, pentru sprijinirea instituţiilor de învăţământ.



 

 

 

7. FUNCȚII MANAGERIALE MENITE SĂ ASIGURE  DEZVOLTAREA ȘCOLII  

 

 

 

Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

1.  
Instituirea unui   

management 

orientat către 

calitate şi 

cunoaştere 

a. Dezbateri pe 

documentele privind 

asigurarea calităţii în 

educaţie 

Fonduri 

proprii 
Sponsorizări 

- 
Elevi 

Părinţi 
Profesori 

Bianual Mese rotunde 
Directorii 

Responsabilii CEAC 
Aplicarea standardelor 

de calitate 

b. Stimularea 

activităţilor Comisiei 

de evaluare şi asigurare 

a  calităţii pentru 

colaborarea cu cadrele 

didactice, elevi şi 

părinţi 

- - 
Elevi 

Părinţi 
Profesori 

Anual 
Întâlniri de lucru 

Organizaţii 
Consiliul elevilor 

Responsabilii CEAC 
Iniţiative elevi, părinţi 

Proceduri 

c. Participarea la 

diverse cursuri de 

formare continuă 

organizate de sistem în 

domeniul 

managementului 

- - - Anual 
Popularizarea cursurilor 

CCD-Bacău 

Responsabili cu 

perfecţionarea 

cadrelor didactice 

10% din totalitatea 

profesorilor 

d. Organizarea 

schimburilor de 

experienţă cu alte 

unităţi şcolare din ţară 

şi străinătate 

- - - Anual 
Identificarea unităţilor 

şcolare din localitate, 

unităţilor gimnaziale 

Directorii 
Consiliul de 

administraţie 

Minim 2 seminarii: 
unul la nivel local şi 

altul la nivel 

internaţional 

Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

 

 

 

a.  Utilizarea metodei 

de predare prin 

proiecte în procesul 

instructiv educativ 

 IT 

Elevi 
Părinţi 
Cadre 

didactice 

Anual 
Realizarea portofoliilor 

Aplicarea la clasă 

Responsabili cu 

perfecţionarea 

cadrelor didactice 

20%-30% din numărul 

de ore la o disciplină 

să se lucreze efectiv la 

proiecte  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

Implementarea 

de programe 

educaţionale 

pentru 

invatamant de 

performant 

b. Organizarea 

proiectelor în care 

elevii să fie profesori, 

părinţi, manageri 

Fonduri 

proprii 
Sponsorizări 

Clubul 

elevilor 

Elevi 
Părinţi 
Cadre 

didactice 

Anual 
În cadrul orelor de curs 

Ore de dirigenţie  
Schimb de roluri 

Consilier educativ 
Preşedintele 

comitetului de elevi 

2 activităţi/an la 

fiecare clasă 

c. Grupuri de lucru pentru 

proiecte elaborate de 

elevi 

Fonduri 

proprii 
 

 
Elevi 
Cadre 

didactice 
Anual 

Identificarea finanţatorilor 
Elaborare proiecte: mediu, 

voluntariat, participare 

civică 

Directorii 
Preşedintele 

comitetului de elevi 

Minim 5 echipe mixte 

profesor-elevi 
Minim 3 miniproiecte 

depuse spre finanţare 

d. Introducerea 

concursurilor în cadrul 

unităţii şcolare pe teme 

extracurriculare 

Fonduri 

proprii 
Sponsorizări  

-

Consuma

bile 

Elevi 
Cadre 

didactice 
Anual 

Formarea echipelor de 

lucru 
Elaborarea regulamentelor 

de concurs 
Organizarea concursurilor 

Directorii 
 

Participare elevi: 50%  
Participare cadre 

didactice: 50% 

Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

3. 
Diversificarea 

curriculumului 

a. Dezvoltarea ofertei 

de CDŞ personalizat, 

adaptat nevoilor şi 

intereselor 

`neficiarilor 

  
Cadre 

didactice 
Anual 

Consultarea elevilor 
 

Şeful comisiei pentru 

curriculum 
 

Minim 3-4 CDŞ-uri 

care să corespundă 

nevoilor şi intereselor 

reale ale beneficiarilor 

b. Identificarea 

nevoilor care pot 

conduce la elaborarea 

de CDL-uri şi CDŞ-

uri 

  

Elevi 
Părinţi 
Cadre 

didactice 

Anual Chestionare 
 Comisia de 

curriculum 
Ierarhizarea 

propunerilor elevilor 

c. elaborarea de CDL-uri şi 

CDŞ-uri conform cu 

necesităţile elevilor, în 

concordanţă cu piaţa 

muncii 

  

Elevi 
Cadre 

didactice 
Reprezent

antul C.L. 

în C.A. 

Anual 
Interviuri 

 

Şeful comisiei pentru 

curriculum 
 

 

Minim 3-4 CDŞ-uri 

care să corespundă 

cerinţelor de pe piaţa 

muncii 



Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

 

 

 

4.  
Crearea unui 

climat de 

participare 

democratică la 

managementul 

organizaţiei 

şcolare 

a. Intensificarea 

implicării în procesul 

decizional al 

consiliului profesoral 

şi al consiliului de 

administraţie 

 

 

Personalul 

didactic şi 

nedidactic 
 

Permanent Prezentarea informaţiilor 
Directori 

Consiliul de 

administraţie 

Creşterea gradului de 

implicare cu 50% 

b. Dezvoltarea şi 

perfecţionarea rolului 

Consiliului elevilor şi 

al Consiliului 

părinţilor în structura 

decizională a unităţii 

şcolare 

 

 

Profesori 
Elevi 

Părinţi 
Anual 

Întruniri comune elevi-

părinţi-profesori 
Diriginţi 

Comisia diriginţilor 

Propuneri reale din 

partea elevilor, 

părinţilor 

c. Afişarea şi distribuirea 

de memo-uri 

referitoare la 

drepturile şi obligaţiile 

elevilor 

Venituri 

proprii 
Hârtie 

Profesori 
Diriginţi 

Elevi 
Anual 

Cunoaşterea, aplicarea şi 

popularizarea legislaţiei 

şcolare 

Diriginţi 
Consilierul educativ 

Diminuarea abaterilor 

de la regulamentul 

şcolar cu 50% 

d. Afişarea şi distribuirea 

de memo-uri 

referitoare la 

drepturile şi obligaţiile 

profesorilor 

Venituri 

proprii 
Hârtie 

Profesori 
Diriginţi 

 
Anual 

Cunoaşterea, aplicarea şi 

popularizarea legislaţiei 

şcolare 

Directori 
Consiliul de 

administraţie 

Creşterea gradului de 

implicare cu 50% 

e. Organizarea de 

dezbateri, sondaje, 

consultări  etc. 

privind situaţia la un 

moment dat 

Venituri 

proprii 
Hârtie 

Profesori 
Diriginţi 

Elevi 
  

Directori 
Consiliul de 

administraţie 

Minim 3 sondaje 
Minim 5 consultări 

 

Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

5.  

Implementarea 
de programe 

educaţionale 

specifice şi  

necesare pentru 

a. Întâlniri periodice 

cu factori de decizie 

din diverse domenii 

de activitate 

  
Părinţi 

Profesori 
Anual 

Implicarea serviciului de 

asistenţă socială 
Consilierul educativ 

Diriginţi 
Reducerea 

abandonului şcolar 

b. Identificarea 

elevilor care au 
  Profesori Anual 

Organizarea de întâlniri 

elevi-profesori 
Consilierul educativ 

Diriginţi 
Reducerea 

abandonului şcolar 



sincronizarea 
actului 

educaţional cu 

evoluţiile 

mediului social şi 

economic 

părinţii plecaţi Crearea unei baze de date 

pentru monitorizare 
 

c. Identificarea elevilor 

care provin din familii 

monoparentale 

Venituri 

proprii 
 

Părinţi 
Profesori 

Anual Întâlniri cu un psiholog 
Consilierul educativ 

Diriginţi 
Reducerea 

abandonului şcolar 

d. elaborarea unor strategii 

de parteneriat cu 

organele abilitate în 

vederea monitorizării 

vieţii sociale a copiilor 

singuri 

Venituri 

proprii 
 

Părinţi 
Profesori 

Anual 
Susţinerea activităţilor 

elevi-psiholog 
Consilierul educativ 

Diriginţi 
Reducerea 

abandonului şcolar 

Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

6.  
Dezvoltarea unui 

program de 

orientare 

profesională care 

să asigure o 

integrare 

armonioasă a 

elevilor în funcţie 

de interesele şi 

aspiraţiile proprii 

a. Implicarea familiei 

în procesul de 

consiliere şi orientare 

şcolară 

 

 
Părinţi 

Profesori 
Anual 

Asigurarea permanentă a 

unei comunicări eficiente 

între şcoală şi familie 

Responsabili cu 

activităţi educative, 

diriginţi, cadre 

didactice 

Creşterea 

promovabilităţii cu 

15% 

b. Susţinerea colaborării cu 

consilierul 

psihopedagogic în 

vederea orientării 

profesionale cât mai 

aproape de aptitudinile 

elevilor 

 

 

Elevi 
Părinţi 

Profesori 
Anual 

Teste pentru consilierea 

profesională a elevilor 
Furnizarea serviciilor de 

consiliere şcolară şi 

profesională pentru clasele 

terminale 

Consilierul educativ 
Diriginţi 

Reducerea eşecurilor 

şcolare 

c. Susţinerea şedinţelor de 

consiliere în cadrul 

orelor de dirigenţie 
 

Calculator 
Set de teste 

Profesori 
Diriginţi 
Consilier 

educativ 

Anual 

Alcătuirea unei baze de 

date pentru evidenţa 

elevilor cu probleme 
Constituirea unor seturi de 

teste 

Diriginţi 
Responsabili cu 

activităţi educative 

Reducerea eşecurilor 

şcolare 



 

 

Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

7.  
Conceperea 

programelor de 

implicare în 

activităţi de 

voluntariat 

a. Realizarea de 

colaborări active cu 

ONG-uri 

Surse 

proprii 

Diferite 

materiale 

în funcţie 

de 

caracteru

l 

activităţii 

derulate 

Cadre 

didactice 
Cadre 

nedidactice 

Anual 

Coordonarea activităţilor din 

perspectiva colaborărilor cu 

ONG-uri 
Manifestări organizate în şcoală 

şi în afara ei 

Cadre didactice 

Participarea a minim 

50% din numărul de 

elevi la astfel de 

activităţi 

b. Conştientizarea 

importanţei participării 

la activităţi de 

voluntariat din viaţa 

şcolii şi a comunităţii 

Surse 

proprii 
Pliante 
Afişe 

Diriginţi 
Cadre 

didactice 
Permanent 

Promovarea în şcoală a 

activităţilor de voluntariat 
Introducerea în planificarea 

orelor de dirigenţie a temelor de 

educaţie pentru activităţi de 

voluntariat 

Diriginţi 
Cadre didactice 

Consilier 

educativ 

Iniţiative din partea 

elevilor 

c. Identificarea activităţilor 

care implică acţiuni de 

voluntariat 

Surse 

proprii 
Afişe 

Diriginţi 
Cadre 

didactice 
Permanent 

Cunoaşterea activităţilor de 

voluntariat la nivel local 
Iniţierea de activităţi de 

voluntariat 

Consilierul 

educativ 
Cadre didactice 

Iniţiative din partea 

elevilor 

d. dRealizarea de întâlniri 

periodice cu factori de 

decizie din domeniul 

de activitate 

Surse 

proprii 
 

Cadre 

didactice 
Permanent 

Monitorizarea întâlnirilor 

programate 
Diseminarea informaţiilor  

Responsabili cu 

activităţi 

educative 
Diriginţi 

Participarea a 60% din 

numărul cadrelor 

didactice la activităţi 

de voluntariat 



 

 

 

Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

8. 
 Dezvoltarea unui 

mediul de afaceri 

propice noilor 

tendinţe 

a. Elaborarea unei 

strategii ce vizează 

menţinerea 

parteneriatelor vechi 

şi încheierea altora 

noi pe bază de 

contracte cu agenţii 

economici din zonă 

  
Cadre 

didactice 
Permanent 

Constituirea comisiilor care se 

ocupă de constituirea de strategii 
Identificarea agenţilor 

economici noi apăruţi în zonă 

Director 
Cadre didactice 

tehnice 

Cresterea 

parteneriatelor cu 

10% 

b. Atragerea unor 

firme de specialitate 

în vederea unor 

colaborări directe 

pentru realizarea 

instruirii practice a 

elevilor 

  
Elevi 
Cadre 

didactice 
Permanent 

Organizarea de întâlniri elevi – 

părinţi - firme de specialitate 
Monitorizarea dezvoltării 

deprinderilor cerute de 

competenţele specifice 

Director 
Cadre didactice 

tehnice 

Cresterea 

parteneriatelor cu 

10% 

c. Atragerea de 

sponsorizări de la 

foşti absolvenţi 
  

Directori 
Cadre 

didactice 

O dată pe 

an 

Realizarea unei baze de date cu 

elevii absolvenţi ai şcolii la data 

respectivă 
Prezentarea realizărilor obţinute 

de elevi în competiţiile din 

şcoală 

Directori 
Cadre didactice 

tehnice 

10% din veniturile 

extrabugetare 

d. Atragerea a cât 

mai multor 

colaboratori în 

vederea asigurării 

plasamentelor 

viitorilor absolvenţi 

 Pliante 
Directori 

Cadre 

didactice 
Permanent 

Reactualizarea permanentă a 

bazei de date cu elevii 

absolvenţi 
Organizarea de prezentări de 

tehnologii şi materiale noi cu 

participarea elevilor şi a 

colaboratorilor externi 

Directori 
Cadre didactice 

40% din elevii 

absolvenţi care nu 

urmează altă formă de 

învăţământ, să fie 

angajaţi 

e. Conectarea 

permanentă a 

managementului la 
evoluţiile şi cerinţele 

pieţii şi diseminarea 

informaţiei 

  
Directori 

Cadre 

didactice 
Permanent 

Dezbaterea în consiliul 

profesoral a cerinţelor pieţei 
Sprijinirea şi/sau crearea de 

parteneriate care să sprijine 

diseminarea informaţiilor 

Directori 
Cadre didactice 

40% din elevii 

absolvenţi care nu 

urmează altă formă de 

învăţământ, să fie 

angajaţi 



 

 

Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

9. 
Asigurarea 

accesului 

colegiului la 

programele de 

cooperare în 

educaţie, 

finanţate din 

fonduri 

europene 

 

a. Stabilirea de relaţii 

profesionale cu 

unităţi şcolare din 

ţară şi străinătate 

 
Reviste de 

specialitate 
Cadre 

didactice 
Permanent 

Sprijinirea cadrelor didactice în 

stabilirea de relaţii profesionale 

în alte unităţi 

Directori 
Comisia de 

curriculum 
Minim trei proiecte 

b. Stimularea 

participării unui 

număr ridicat de elevi 

la concursuri 

organizate la nivel 

naţional şi regional 
 

Sponsorizări 
Venituri 

proprii 
 

Cadre 

didactice 
 

Permanent 
Identificarea tinerilor capabili de 

performanţă indiferent de 

mediul de rezidenţă 

Directori 
Cadre didactice 

Participarea a minim 

30% din totalul 

elevilor 
Obţinerea de minim 

5% premii din totalul 

participanţilor 

c. Formarea de 

colective de profesori 

pentru elaborarea de 

lucrări de specialitate 
 

  
Cadre 

didactice 
 

Permanent 
Identificarea domeniilor 

specifice 
Directori 

 
Minim 5 echipe 
Minim 5 lucrări 

d. Stabilirea de 

parteneriate 

profesionale şi 

realizarea unui 

program educaţional 

tip ERASMUS + 

Sponsorizări 
Venituri 

proprii 
 

Cadre 

didactice 
Permanent 

Informarea personalului didactic 

cu privire la realizarea 

programelor 
Constituirea de grupe de 

profesori capabili să realizeze 

programe 

Directori 
Cadre didactice 

Minim 2 cadre 

didactice 

e. Realizarea unor 

acţiuni de promovare 

a practicilor de succes 

a participării în 

proiecte de cooperare 

Sponsorizări 
Venituri 

proprii 

Afişe 
Consumabi

le 

Cadre 

didactice 
Permanent 

Monitorizarea rezultatelor 
Informarea personalului cu 

privire la aceste participări 

Directori 
 

Minim 3 proiecte 
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8.  ACŢIUNI PROPUSE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR STRATEGICE 

ŞI DE REFERINŢĂ 

Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

10. 
Dezvoltarea 

infrastructurii 

şcolii şi bazei 

tehnico-materiale 

 

a. Amenajarea 
cabinetelor pentru 
aria curriculară 
tehnic conform 
cerinţelor unui 
învăţământ modern 
 

Venituri 
proprii 

 
Administ

rator 
1 an 

Reabilitarea 
 

Membrii 
disciplinelor 

tehnice 
100% 

b. Amenajarea 
spatiilor scolare 
pentru a asigura 
conditii eficiente in 
situatie de 
pandemie 

Din buget 
si Venituri 

proprii   
  1 an 

Identificarea necesarului de 
materiale 

Achiziţionarea 
Montarea 

Director 
Administrator 
de patrimoniu 

100% 

Obiectivul general Obiective specifice Activităţi Termene Responsabili 

1. Proiectarea 

activităţilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Proiectare curriculară şi a 

activităţilor extracurriculare 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectarea aplicării curriculumului naţional 04.09.2021 Director 

Realizarea şi avizarea CDL/CDS 11.12.2021 Director adj. 

 Comisia de curriculum 

Elaborarea  programelor activităţilor 

extracurriculare 

05.10.2021 

 

Coordonator proiecte 

Realizarea schemei orare  07.09.2021 Directori,  

Şef comisie orar 

Proiectarea participării elevilor la concursuri 

şcolare 

15.11.2021 Directori,  

 Comisia de curriculum 

Proiectarea pregătirii examenului de 

Bacalaureat 

05.10.2021 Directori,  

 Comisia de curriculum 

1.2. Proiectare managerială 

 

Realizarea Planului de acţiune al Şcolii (PAS) 30.11.2021 Şef comisie PAS 

Elaborare de proceduri  Atunci când 

este nevoie 

Directori,  

Sef comisie 

1.3. Dezvoltarea resurselor 

umane 

Înscrierea cadrelor didactice la grade didactice 26.10.2021 Responsabil 

perfecţionare 
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Înscrierea cadrelor didactice la cursuri de 

perfecţionare organizate de CCD Bacău 

03.10.2021 Responsabil 

perfecţionare 

1.4. Proiectarea activităţilor de 

sănătate şi securitate în muncă, 

protecţie civilă 

 

Constituirea comisiilor SSM, PSI, Situatii de 

urgenta 

14.09.2021 Directori 

Realizarea programelor comisiilor SSM, PSI, 

Situatii de urgenta 

16.10.2021 Directori, 

Responsabili comisii 

2. Organizarea şi 

funcţionalitatea 

componentelor 

structurale 

 

 

 

2.1. Organizare curriculară 

 

 

 

 

 

 

Constituirea comisiei pentru curriculum 04.09.2021 Directori 

Constituirea comisiilor pentru activităţi 

extracurriculare  

04.09.2021 Coordonator proiecte 

Avizarea programelor, CDL personalizate, 

adaptate nevoilor şi intereselor beneficiarilor 

05.03.2022 Director, 

2.2. Organizare administrativă 

 

 

Constituirea Consiliului de Administraţie 02.10.2021 Directori 

Constituirea comisiei pentru burse / „Bani de 

liceu” 

04.09.2021 Directori 

2.3. Eficientizarea comunicării 

 

Conexiune Internet şi utilizare – compartimente 

funcţionale 

18.09.2021 Inginer de sistem 

3. Monitorizarea, 

controlul şi evaluarea 

activităţilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Monitorizarea, controlul şi 

evaluarea activităţilor instructiv 

– educative 

 

 

 

 

Analiza planificărilor anuale şi semestriale 16.10.2021 Directori,  

 Comisia de curriculum 

Analiza planurilor manageriale ale comisiilor 16.10.2021 Directori,  

Coordonator proiecte 

Monitorizarea calităţii instruirii prin asistenţe la 

ore 

Conform unei 

planificari 

Directori,  

 Comisia de curriculum 

Monitorizarea ritmicităţii evaluării elevilor 

 

Periodic Directori, 

Responsabil CA 

 

 

Simulare examen de Bacalaureat prin probe 

scrise  

Semestrial 

(prin teze)/ 

Simulare in  

conform grafic 

MEN 

 

Directori 

 Comisia de curriculum 
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Monitorizarea relaţiei profesor-elev Permanent Director adj., 

Coordonator proiecte 

Monitorizarea fenomenelor de absenteism şi 

implicarea diriginţilor în diminuarea acestora. 

Permanent Director adj., 

Coordonator proiecte 

Evaluarea activităţilor instructiv – educative Semestrial Director 

3.2. Monitorizarea şi evaluarea 

activităţii de perfecţionare 

continuă 

 

Valorificarea potenţialului personalului didactic 

prin activităţi metodice în cercuri pedagogice, 

simpozioane şi sesiuni de comunicări 

Permanent Director, 

 Comisia de curriculum 

3.3. Monitorizarea şi evaluarea 

activităţii personalului didactic 

auxiliar şi a celui nedidactic 

 

 

 

 

 

Analiza activităţilor de secretariat Periodic Director, 

Secretar şef 

Analiza activităţilor desfăşurate la bibliotecă Periodic Director adj. 

Analiza activităţilor financiar - contabile Periodic Director, 

Contabil şef 

Monitorizarea activităţilor administrative Permanent Director , 

Administrator 

Inventarierea bunurilor şi urmărirea gestionării 

corespunzătoare a acestora 

Periodic 

/Permanent 

Director, 

Administrator 

Monitorizarea activităţii arhivei 

 

Permanent Directori 

4. Crearea unui 

climat de participare 

democratică la 

managementul 

organizaţiei şcolare 

4.1. Dezvoltarea şi 

perfecţionarea rolului Consiliului 

elevilor şi al Consiliului 

părinţilor în structura decizională 

a unităţii şcolare 

 

Analiza activitatii Asociaţiei părinţilor elevilor 

Colegiului 

30.05.2022 Director adj., 

Coordonator proiecte 

Consultarea Consiliului elevilor Lunar Director adj., 

Coordonator proiecte 

Consultarea părinţilor Semestrial Directori, 

Coordonator proiecte 

4.2. Intensificarea implicării în 

procesul decizional al consiliului 

profesoral şi al consiliului de 

administraţie 

Cunoaşterea, aplicarea şi popularizarea 

legislaţiei şcolare 

Lunar Director 

Diversificarea canalelor informaţionale 

(Internet, e Mail)  

In functie de 

necesitati 

Directori 

Stabilirea sarcinilor de lucru şi a 

responsabilităţilor 

11.09.2021 Directori 

5. C T GH.ASACHI – 

element al 

comunităţii locale 

5.1. Colaborarea cu agenţii 

economici  

Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu agenţii 

economici pentru desfăşurarea instruirii 

practice 

18.09.2021 Director 

Avizarea programelor CDL de către agenţii 

economici 

11.12.2021  Comisia de curriculum 
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9. Organizarea activităţilor de monitorizare 
 

Directorul școlii  informează profesorii despre strategia reformei la nivel naţional. Susţin acţiunile pentru evaluarea paşilor parcurşi. 

Verifică îndeplinirea activităților propuse pentru realizarea  obiectivelor  școlii asa cum sunt prevăzute în  PAS. 

Membrii colectivului de elaborare a PAS se întrunesc în şedinţe de lucru neperiodice pentru a prelua date noi apărute la nivel de 

şcoală, întocmesc procese-verbale legate de activitatea desfăşurată în cadrul elaborării P.A.S.-ului și se asigură că toate problemele 

identificate sunt luate în considerare pentru a fi rezolvate eficient. 

 

 

Director, 

Prof. Mihai Ursachi 

5.2. Colaborarea cu ONG-uri 

reprezentative la nivel local 

 

 

Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu 

reprezentanţii cu ONG-uri reprezentative 

Permanent Directori 

Monitorizarea activităţilor comune  Permanent Coordonator proiecte 

6. Implicarea 

colegiului în 

programe şi proiecte 

de cooperare în 

educaţie, finanţate 

din fonduri europene 

 

 

 

 

6.1. Cooperare şi schimb de 

experienţă  

 

 

 

 

Stabilirea de relaţii profesionale cu unităţi 

şcolare din ţară şi străinătate 

In functie de 

oportunităti 

Directori 

Stabilirea de parteneriate profesionale şi 

implicarea în programe educaţional tip 

ERASMUS + 

In functie de 

oportunităti 

Director adj., 

Coordonator proiecte, 

responsabil proiecte 

6.2. Stimularea participării în 

proiecte: elaborare, derulare, 

diseminare 

Informarea cadrelor didactice 

 

Monitorizarea activităţilor  

 

Permanent 

 

Permanent 

Director adj., 

Coordonator proiecte , 

 Comisia de curriculum 

7. Asigurarea 

resurselor financiare 

şi materiale 

7.1. Asigurarea bazei materiale 

pentru activitati de laborator si 

instruire practica 

Atragerea de fonduri prin Asociaţiea părinţilor 

elevilor Colegiului 

In functie de 

oportunităti 

Director 

7.2. Implicarea Asociaţiei 

părinţilor în atragerea şi 

gestionarea resurselor financiare 

Colaborare cu părinţii Permanent Director, 

 Comisia de curriculum 

7.3. Asigurarea cu material 

didactic şi  consumabile 

Întocmirea necesarelor de materiale, achiziţii. Lunar Administrator 

 Comisia de curriculum 


