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  1. Introducere 

       Planul Managerial pentru anul şcolar 2019-2020 este elaborat pornind de la faptul că 

educaţia şi formarea au un rol fundamental în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 

privind o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, în special prin înzestrarea 

cetăţenilor cu competenţele şi aptitudinile de care economia şi societatea europeană au nevoie 

pentru a rămâne competitive şi inovatoare, dar şi prin contribuţia lor la promovarea coeziunii şi 

incluziunii sociale. 

     Sistemele de educaţie şi formare din Europa trebuie să ofere combinaţia potrivită de 

competenţe şi aptitudini, să asigure un număr suficient de absolvenţi, să înzestreze oamenii cu 

competenţele de bază, motivaţia şi capacitatea de a învăţa  , să promoveze dezvoltarea durabilă 

şi cetăţenia activă şi să încurajeze creativitatea, inovarea şi spiritul antreprenorial. 
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P l a n u l  m a n a g e r i a l se bazează pe: 

 - analiza activităţii desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2018 - 2019 şi a rezultatelor obţinute;  

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

 - legislația în vigoare   

 - urmărește de asemenea, rezolvarea acelor probleme interne care au fost propuse în planul de 

îmbunătăţire din Raportul de autoevaluare al directorului . 

În anul școlar 2019-2020 echipa managerială  : 

 - optează ferm pentru responsabilitate, transparenţă şi eficienţă; 

 - îşi exprimă angajamentul pentru implementarea performantă şi îmbunătăţirea continuă a 

sistemului de management cu scopul de a obţine rezultate care să răspundă   nevoilor  

beneficiarilor noştri (elevi, părinţi, comunitatea locală  , agenţi economici). 

 

2. Fundamentare  

      Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi 

legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul 

social intern şi de integrarea în structurile   economice şi culturale ale Uniunii Europene.     

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a 

păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la 

asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în 

care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care 

trebuie să le valorifice proiectul de  actiune al scolii în scopul maximizării rezultatelor 
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 Contextul politic  

-  Cadrul legislativ specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia 

sistemului de învăţământ , asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă 

educaţională flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală,   apropierea şcolii de 

comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în administraţie şi finanţare şi existenţa 

unor strategii de dezvoltare care valorifică potenţialul unităţilor de învăţământ   

 Contextul economic  

- procentul din produsul intern brut alocat învăţământului este în creştere în perioada următoare; 

- cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la diverşi 

agenţi economici (donaţii, sponsorizări) precum şi parteneriate pentru finanţarea acţiunilor 

sistemului de învăţământ (stagii de practică, cercetare ştiinţifică etc.);   

- creşterea economică din ultimii ani şi creşterea prognozată a acesteia pentru perioada 

următoare sporeşte interesul investitorilor români şi străini şi asigură finalitatea educaţională 

pentru profilurile şi specializările tehnice;  

- migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din partea 

pieţei interne şi externe în  specializarile sanitare;   

 Contextul social  

- fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţii  de învăţământ;  

- oferta educaţională (profilurile şi specializările în care şcoala  asigură formarea) este 

dependentă de modificările pe piaţa muncii şi în sistemul de absorbţie profesională;  

- aşteptările comunităţii de la şcoală;   
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 - cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru programe 

de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de învăţământ în furnizori de servicii 

educaţionale. 

 Contextul tehnologic  

- civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoştinţele să fie 

actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor didactice;  

- răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet, televiziune 

prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp scurt;  

- rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot parcursul vieţii, 

şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă a carierei;  

- generalizarea practicilor educaţionale inovatoare  conduce la modernizarea actului educaţional 

tradiţional; - apariţia şcolii virtuale şi a spaţiilor de învăţare virtuală şi derularea cursurilor de 

instruire şi formare; 

 Contextul ecologic 

 - integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea 

mediului de către   şcoala ;  

 - prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu (    

sortarea deşeurilor provenite din activitatea unităţii de învăţământ pe categorii – plastic, hârtie, 

resturi alimentare etc.)  

 -    economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să 

se protejeze mediul înconjurător. 
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 Contextul legislativ  

Din punct de vedere legislativ și organizatoric, învățământul preuniversitar românesc este 

reglementat prin următoarele documente:  

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I 

Nr. 18/10.01.2011;  

- Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie;  

- Legea 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;   

 - Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ 

preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr.1409/2007; 

 -Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

(R.O.F.U.I.P.) aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 

5079/31.08.2016 , publicat în Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09. 2016; 

 - Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6143/01.11.2011 privind 

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

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 3597 / 18.06.2014 privind modificarea și completarea 

Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată 

prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011;  

- OMEN 3240/26.03.2014 privind modificarea și completarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011;  

- OMECTS nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de 

acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile; 
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 - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul 

preuniversitar;  

- Ordin nr.5565/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelelor de studii 

şi documentelelor şcolare gestionate de unităţile din învatamântul preuniversitar; 

- OMEN 3191/ 20.02.2019 privind structura anului şcolar 2019-2020;  

- OMEN 4909/ 23.08.2019 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de absolvire 2019-2020; 

 

3  Analiza mediului intern şi extern (analiza SWOT 

A. EXPUNERE DE MOTIVE 

 

             Politicile educaţionale ale M.EN.  cuprind orientările,. strategice cu privire la contribuţia 

educaţiei, la procesul de transformare a societăţii româneşti, într-o societate în care fiecare 

cetăţean să aibă şansa de a valorifica propriul potenţial şi de a participa prin dezvoltarea 

personală şi profesională, Ia dezvoltarea economică a ţării, în condiţiile de competitivitate 

implicate de globalizare. ! 

Şcoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” asigură calitatea procesului 

educaţional şi a realizării şanselor egale în educaţie  .  In aceste condiţii, proiectarea activităţii 

manageriale a Şcolii Postliceale Sanitare „Sf. Vasile cel Mare”,    se  concentreza pe   ţintele 

strategice ale dezvoltării şi pe gestionarea resurselor, în vederea atingerii obiectivelor propuse.



B. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN

 

 In anul şcolar  2019-2020, Şcoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” îşi va desfăşura 

activitatea in domeniul „Sanatate si asistenta pedagogica”, cu 2 specializări (asistent medical 

generalist şi asistent de farmacie) şi cu următoarele compartimente: 

• Curriculum ^ 

• Management şcolar 

• Resurse umane 

• Parteneriate şi programe 

• Resurse materiale şi financiare 

• Relaţii cu publicul 

• Imaginea unităţii şcolare. 

Personalul didactic estimat, în anul şcolar  2019-2020, este de 14  profesori. 

Personalul didactic auxiliar = 2. 

Personalul nedidactic = 2 

 In ceea ce priveşte dotarea şcolii, se va insista pe amenajarea  noului sediu şi pe 

reabilitarea bazei materiale: 

- se vor întreprinde demersurile pentru obţinerea tuturor avizelor si autorizaţiilor 

necesare funcţionarii in noua incintă; 

-se va moderniza-sala de demonstraţie nursing; ,   

 -se vor înlocui materialele didactice deteriorate; 

-se vor reînnoi parteneriatele cu spitale, farmacii. 

Identificând problemele globale care asigură funcţionalitatea şcolii, Şcoala Postliceală 

„Sf. Vasile cel Mare Ploieşti” are în vedere profesionalizarea actului didactic şi promovarea unui 

management centrat pe valori şi pe gestionarea corectă a resurselor.



C. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN
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Dezvoltarea activităţii de marketing, la nivel educaţional, s-a datorat necesităţii tot mai 

evidente de a cunoaşte aşteptările publicului, cu privire la serviciile educaţionale furnizate de 

şcoală şi Ia repartizarea cât mai   eficientă a resurselor materiale şi financiare, în funcţie, de 

ierarhia reală a acestor nevoi. 

Analiza mediului extern a condus la următoarele concluzii: 

-tendinţa demografică actuală relevă faptul că ponderea populaţiei aflată în faza de 

pregătire şcolară este în scădere; 

-existenta si dezvoltarea invatamantului postliceal sanitar de stat  prin infiintarea unor 

noi scoli si specialitati , care absorb mare parte din posibilii candidati   datorita lipsei taxelor de 

scolarizare cat si a ofertei educationale mai diversa 

-există încă, cereri de muncă în domeniul sanitar, la nivel local/naţional; 

-există o cerere de muncă crescută, în domeniul sanitar, la nivel european, 

 

 In concluzie, se impune accentuarea şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, 

ancorarea învăţământului în contextul economico-social, fundamentarea ştiinţifică a planului de 

şcolarizare. , o reevaluare a cheltuielilor si identificarea posibilitatii de crestere a taxei de 

scolarizare,care  cu greu acopera cheltuielile curente    

 



D. ANALIZA SWOT 

 

 
 

 
 

 

 

• Puncte tari • Puncte slabe 

Promovarea unui management eficient şi 
profesional, care permite buna gestionare a unităţii 
şcolare. 
Transparenţa deciziilor, prin comunicarea continuă . 
între compartimente. 
Colaborarea cu I.S.J.,. , D.S.P., O.A.M.G.M. .A.M.R. 
Evaluarea personalului, pe criterii de calitate. 
Parteneriate cu   unităţi spitaliceşti şi farmaceutice, 
pentru desfăşurarea instruirii practice a elevilor. 
Parteneriate cu şcolile sanitare din cadrul FDU . 
Proiecte si parteneriate in curs de derulare. 
Demararea unui program România- Germania, în 
vederea instruirii absolvenţilor care doresc să 
lucreze în străinătate. 
Procent mare de promovabilitate, la examenele de 
absolvire (100%). 

 Şcoala este dotată cu Internet. 
Bibliotecă şcolară,  si acces la biblioteca virtuala a 
FDU= Bucuresti 
Dotări permanente din resurse proprii 

 
 
 
 
 
 
 
Nu toţi absolvenţii se angajează în profil. 
Nu există un program coerent de sprijinire a 
absolvenţilor, în vederea angajării, de către agenţii 
economici care asigură instruirea practică, 
Nu se pot încheia protocoale de colaborare care să 
stipuleze, explicit, obligativitatea angajării 
absolvenţilor de către agentul economic la care 
aceştia au efectuat instruirea practică. 
Cheltuieli cu întreţinerea spaţiilor închiriate, în 
detrimentul investiţiilor în mijloace didactice. 
Greutăţi în găsirea unor sponsori sau alte surse de 
finanţare. 

 

• Oportunităţi • Ameninţări 
Cererea de forţă de muncă, în calificările „asistent 
de farmacie” şi „asistent medical generalist”- cerute 
pe piaţa locală a muncii, dar şi pe piaţa europeana. 

  

• Creşterea ofertei educaţionale, la  nivel 
universitar, prin creşterea numărului de 
locuri cu taxa; 

• Creşterea numărului de locuri   fara plata, 
la şcolile de profil, de stat. 

• Scăderea motivaţiei elevilor pentru 
învăţat. 

• Neputinţa de a satisface o eventuală 
cerere crescută, care ar depăşi 
capacitatea bazei materiale existente. 
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Din analiza SWOT se constată că unitatea noastră are puncte forte şi oportunităţile 

legate de: creşterea cererii pentru calificările în domeniul tehnic şi creşterea ponderii pregătirii 

profesionale pot fi utilizate cu succes pentru dezvoltarea Școlii Postliceale Sanitare „Sfântul 

Vasile cel Mare”. 

□ Implementarea curriculum-ului şcolar bazat pe competenţele cheie ale U.E.; 

□ Asigurarea calităţii procesului instructiv- educativ; 

□ Asigurarea şanselor egale în formarea profesională; 

□ Dezvoltarea unui parteneriat comunitar la standarde europene; 

□  Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern; 

□ Implementarea şi derularea de proiecte/ parteneriate ; 

□    Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii. 

 

E. STRATEGII 

-Promovarea unui învăţământ de calitate, racordat la nevoile actuale de calificare şi care să 

încurajeze competiţia; 

-Implementarea, în unitatea şcolară, a celor mai recente prevederi 

legislative -promovarea reformei învăţăntului preuniversitar; 

-Flexibilizarea deciziilor manageriale şi curriculare; 

-Reconsiderarea managementului şcolar, în vederea creşterii eficienţei; 

-Ameliorarea activităţilor de predare-învăţare la clasă, în vederea transformării învăţământului, 

într-unul formator de capacităţi şi competenţe; 

-Incurajarea implicării elevilor, în activităţile comunitare.
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4  Direcţii de acţiune şi priorităţi ale şcolii . 

 

 Direcţii de acţiune   

Având în vedere priorităţile şi principiile M.E.N. . promovate în sistemul naţional de 

învăţământ preuniversitar, pentru anul şcolar  2019-2020, considerăm prioritare, următoarele 

direcţii de acţiune: 

• Asigurarea accesului egal la educaţie, prin administrarea riguroasă şi corectă a 

procedurilor de integrare a elevilor din anul I, în anul şcolar   2019-2020,    astfel: 

    Sunt admisi toti elevii care indeplinesc criteriile de inscriere (absolventi de liceu cu 

sau fara diploma de bacalaureat ),indiferent  de  etnie , varstă, etc… 

• Asigurarea calităţii în educaţie, cu accent pe creşterea gradului de realizare a 

indicatorilor de calitate, până la sfârşitul anului şcolar; 

• Asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane; 

• Asigurarea resurselor materiale şi financiare şi optimizarea utilizării lor; 

• Stabilirea unor parteneriate comunitare şi internaţionale la standarde europene. 

  

 Priorităţile stabilite de Şcoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare” 

Ploieşti”,  pentru anul şcolar  2019-2020, decurgând din analiza activităţii, pe anul trecut, 

vizează: 

 

a) întărirea capacităţii şcolii,  de a asigura continuitatea invatamantului particular 

prin promovarea scolii, ,prin seriozitatea derularii programelor scolare , 

diversificarea metodelor de predare  , programe de pregătire pentru 

examenul de absolvire,  .etc.  ....  

b) asigurarea condiţiilor optime pentru intocmirea   proiectelor de absolvire. 

c) dezvoltarea parteneriatelor educaţionale locale, naţionale şi internaţionale, a 

parteneriatelor cu agenţi economici, în vederea obţinerii de servicii reciproce. 

d) Creşterea gradului de securitate în unitatea de învăţământ prin utilizarea unor 

mijloace moderne la standarde europene; 



 

12 
 

e) Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale pentru îmbunătăţirea calităţii şi 

eficienţei formării profesionale şi pentru o mai bună inserţie socială a 

absolvenţilor; 

f) Fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020  pe baza 

analizei de nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora în 

corelaţie cu politica de dezvoltare a  scolii . 

 

 
5 Planul operaţional pentru anul şcolar   2019-2020 

 

               OBIECTIVE GENERALE PENTRU ANUL ŞCOLAR  2019-2020 

a) Asigurarea conducerii operaţionale, la nivelul unităţii şcolare. 

b) Asigurarea calităţii educaţiei, din perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe 

cunoaştere. 

c) Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a 

elevilor. 

d) Asigurarea egalităţii şanselor şi creşterea ratei de participare la educaţie, în anul şcolar  

2018-2019 

e) Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare  

f) Utilizarea eficientă,   a resurselor umane, materiale şi financiare. 

g) Asigurarea evaluării/controlului calităţii procesului instructiv-educativ. 
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I. CURRICULUM 
 
 

OBIECTIVE ACTIVITĂŢI SPECIFICE TERMEN RESPONSABILITĂŢI 
0 1 2 3 

1.1. 
Cunoaşterea şi 
aplicarea 
documentelor de 
politică 
educaţională şi a 
finalităţilor la 
nivelul şcolii 
postliceale 

Asigurarea cu toate documentele 
privind planurile cadru, la nivelul 
fiecărei catedre. 

Permanent Director 

Asigurarea cu toate documentele 
privind programele şcolare, în 
funcţie de curriculum naţional. 

Septembrie Director 
Responsabilii comisiilor 
metodice 

Asigurarea cu toate documentele 
privind examenele de absolvire 2018 

Mai Director 
Responsabilii comisiilor 
metodice 

Asigurarea cu materiale auxiliare, 
ghiduri, caiete de lucru, caiete de 
practică, suporturi de curs. 

Permanent Director 
Responsabilii comisiilor 
metodice 
Profesorii 

1.2. Proiectarea 
ofertei 
educaţionale a 
şcolii în funcţie de 
nevoile specifice 
ale comunităţii 

Consilierea elevilor şi stabilirea 
ofertei educaţionale  2019 -2020  

Permanent Director 

      

1.3. Aplicarea 
sistemului de 
evaluare internă 
şi externă 

Folosirea diversificată ă 
instrumentelor de evaluare, 
punându-se accentul pe caracterul 
preponderent formativ al evaluării 

Permanent' Toţi profesorii 

Notarea ritmică - asigurarea 
diversificării metodelor de evaluare 

Lunar 
Director 
Responsabilii comisiilor 
metodice 
Diriginţi 

  

    

 1.4. 
Monitorizarea 
folosirii 
auxiliarelor 

Asigurarea necesarului de auxiliare 
curriculare, pentru elevii şcolii. 

Septembrie Director 
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curriculare    1 Toţi profesorii 

0 1 2 3 

1.5. Evaluare/ 
control 

 __ ; ___________:  

Prezentarea nr. ore/sapt. la fiecare 
specializare, stabilit prin oferta 
curriculară, conform planului cadru 
(OMECTS) 

septembrie Director 

Consiliul Profesoral 

Prelucrarea profesorilor 
coordonatori, privind completarea 
cataloagelor - rubrici-module 

septembrie Director Şefi de catedră 

Planul activităţii comisiilor metodice 

septembrie Responsabilii comisiilor 
metodice 

Analiza situaţiei şcolare  2018 -2019 

septembrie Consiliul profesoral 

Arhivarea şi păstrarea documentelor 
şcolare privind situaţia elevilor 
(situaţia şcolară, disciplinară, 
rezultate examene de absolvire) în 
concordanţă cu legislaţia în vigoare 

Permanent Toţi profesorii 
Compartimentul 
secretariat. 

Elaborarea proiectului de evaluare şi 
asigurare a calităţii 

Octombrie responsabil CEAC 

 

II. MANAGEMENT ŞCOLAR 
 
 
 

OBIECTIVE ACTIVITĂŢI 
SPECIFICE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI 

II.l. Structura 
organizatorică 
privind anul şcolar  
2019-2020 

Pregătirea unităţii şcolare în 
vederea începerii noului an 
şcolar: 
-igienizarea şi efectuarea 
curăţeniei generale; -pregătirea 
sălilor de clasă, laboratoare, săli 
de demonstraţie existente 

1-8 

septembrie 

Directorii 
Personal administrativ 
Personal de întreţinere 

Asigurarea resurselor umane şi 
materiale necesare desfăşurării 
activităţii şcolii (ocuparea orelor 
vacante) 

1-8 

septembrie 

Director 

Prelucrarea Regulamentului septembrie Consiliul Profesoral 
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 şcolar   

Revizuirea, completarea şi 
prelucrarea regulamentului 
şcolar septembrie 

Director 

Consiliu Profesoral 

Reactualizarea   ROI validarea 
şi respectarea acestuia ' 

septembrie Director 

Consiliul de Administraţie 

întocmirea orarelor 1-15 

septembrie 

Comisie orar ^ 

Prelucrarea normelor de P.M. 
şiP.S.I. 

septembrie 

Inspector P.M. Inspector P.S.I. 
0 1 2 3 
  

Elaborarea graficului de 
consultaţii - pregătirea 
suplimentară a elevilor, pentru 
examenele de absolvire 

20- 30 octombrie Director 

    

  

Verificarea permanentă a 
completării corecte a 
cataloagelor 

Permanent r Director 

Reactualizarea bazei de date, 
privind formarea continuă a 
personalului şcolii 

15-20 
octombrie 

Director 

Stimularea participării la stagii 
de formare in . 
specialitate,pedagogie, 
consiliere 

Permanent Director 
Responsabili comisii metodice 

Elaborarea instrumentelor de 
evaluare a întregii activităţi 
desfăşurate în unitate 

1-30 

octombrie 

Consiliul de Administraţie 
Director 

II.2. Respectarea 
actelor normative 

M.E.N.  regulamente, 
legi 

Prelucrarea Regulamentului 
şcolar şi ROI cu elevii şi 
profesorii 

Octombrie Director Diriginţi 

Utilizarea Internetului, ca sursă 
de informatizare pentru 
profesori, elevi 

Permanent Prof. Petrache Florin 

Prelucrarea actelor normative la 
nivelul unităţii  
Dezbaterea normelor şi 
standardelor ARACIP 

Permanent 
Director 
Profesori 

personal didactic-auxiliar, 
nedidactic 

II.3. 

Evaluare/Control   
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 Intocmirea şi analiza 
documentelor şi a rapoartelor 
tematice, curente, speciale 

Permanent Director 

Arhivarea şi păstrarea 
documentelor 

Permanent . Secretar 

Realizarea controlului medical Septembrie 
Octombrie 

Medicul de Medicina Muncii 

 

III. RESURSE UMANE 
 
 
 

OBIECTIVE 1 ACTIVITĂŢI SPECIFICE TERMEN RESPONSABILITĂŢI 

0 1 2 3 
III. 1. Creşterea 
calităţii 
resurselor umane 
angajate, în 
vederea îndeplinirii 

. scopurilor,, 
educaţionale 
propuse în 
Proiectul de   
actiune al scolii 
(PAS )    

Completarea bazei de date privind 
personalul şcolii 

15 octombrie 
Director,Secretar , 

Participarea obligatorie a 
profesorilor şcolii la consiliile 
profesorale 
Participarea obligatorie a 
profesorilor şcolii  la acţiunile 
metodice la nivelul şcolii,   

Permanent 

Lunar 

Toţi profesorii 

* 

Realizarea acţiunilor ce au la bază 
schimbul de experienţă cu 
profesorii din alte şcoli- cercuri 
pedagogice. 

Semestrial Director 

Participarea la cursurile de 
perfecţionare în specialitate, 
metodică, pedagogie- profesori 
debutanţi şi profesori care nu au 
mai participat la astfel de cursuri, 
în ultimii 5 ani 

Semestrial Director 

Realizarea de asistenţe şi 
interasistenţe 

Permanent (conf. 
grafic) 

Director 
Responsabilii comisiilor 

metodice 
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Stimularea participării cadrelor 
didactice la programe de 
perfecţionare şi dezvoltare 
profesională organizată de M.E.N. 
CCD, instituţii de învăţământ 
superior, centre de formare 

Permanent Director 

III.2. Creşterea Stimularea elevilor de a Permanent Director 
calităţii 
procesului 
instructiv- 

participa la programul de 
consultaţii pentru examenele de 
absolvire. 

(conf. grafic) Toţi profesorii 

 Stimularea elevilor pentru studiul 
individual 

Permanent 

Director/ Cadre didactice 
0 1 2 3 

III.3. Analiza situaţiei şcolare şi Februarie Director 
Evaluare/Control disciplinare, la sfârşitul . fiecărui 

semestru 
Iunie / Iulie Consiliul Profesoral 

 întocmirea şi analiza Permanent Director 
 documentelor şi a rapoartelor  Secretar 
 tematice, curente, speciale   
 Raportul Comisiei de Februarie Comisia de Evaluare şi 
 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

Iulie Asigurare a Calităţii 

 

IV. PARTENERIATE ŞI PROGRAME 
 
 
 

OBIECTIVE ACTIVITĂŢI SPECIFICE TERMEN RESPONSABILITĂŢI 

0 1 2 3 
IV. 1. Crearea 
condiţiilor necesare 
încheierii de 
parteneriate între 
şcoală şi 
comunitatea 

Asigurarea transmiterii 
informaţiilor privind proiecte de 
parteneriat la nivelul şcolii 

Permanent Consilierul educativ Director 

Organizarea de întâlniri, 
elaborarea de materiale 
informative privind oportunităţile, 
încheieri de 

Permanent Director 
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V. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

 

locală, ONG - uri, 
companii 

diverse parteneriate.   

  

Identificarea şi valorificarea 
eficientă a resurselor comunităţii 

Permanent 

Consiliul de Administraţie 
Director 

Valorificarea ofertei de servicii 
oferite de FDU 

Permanent Director 

IV. Buna 
relaţionare cu 
Inspectoratul 
Şcolar, 
  
 Jandarmeria 

Participarea la activităţile 
extracurriculare înscrise în 
calendarul M.E.N.  I.S.J. Prahova, 

Permanent Director Cadre didactice 

întocmirea planului de acţiune în 
cadrul parteneriatelor 

Permanent Director, 

Coordonatori proiecte 

0 1 2 3 

IV. 3 - 
Evaluare/Control 

' 

Analiza activităţilor 
extracurriculare. 

Mai  Consiliul profesoral 

Analiza diverselor colaborări Mai 

Consiliul de Administraţie 

Analiza ponderii de atingere a 
obiectivelor stabilite în Proiectul de 
dezvoltare instituţională 

Iunie 

Consiliul de conducere 
Director Consiliul de 

Administraţie 
 

OBIECTIVE ACTIVITĂŢI SPECIFICE TERMEN RESPONSABILIT 
ĂTI 
3 

0 1 2 3 
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V.l. 
Raţionalizarea 
costurilor Asigurarea desfăşurării în condiţii optime 

a procesului educaţional: iluminat, 
încălzire, alimentare cu apă, 
comunicaţii (telefon, fac, internet), 
tehnologia de multiplicare (xeroxuri, 
imprimante, scanner) 

Permanent Director 
Contabil 
Personal 

administrativ 

      
întocmirea situaţiilor financiar- contabile 
solicitate 

Permanent Contabil 

Elaborarea proiectului de buget, în 
funcţie de necesităţile de salarizare, 
întreţinere, dezvoltarea bazei materiale, 
reparaţii, amenajări spaţii 

Septembrie Contabil 

, 

V.2. Cumulare de 
resurse 

Creşterea veniturilor prin alte servicii 
oferite de FDU, sponsorizări, donaţii de 
Ia persoane fizice sau juridice 

Permanent Director Consiliul de 
Administraţie 

Repartizarea şi utilizarea fondurilor în 
funcţie de priorităţi 

Permanent 

Consiliul de Administraţie 

V.3. Gestionarea 
eficientă a 
resurselor 
materiale 

Efectuarea analizei privind stadiul 
lucrărilor de reparaţii curente, dotări, 
modernizări 

Permanent Consiliul de Administraţie 
Director 

V.4. Evaluare / 
Control 

Intocmirea documentelor, situaţiilor şi 
rapoartelor tematice, solicitate de M.E.N 
I.S.J. Prahova, DSP Prahova 

Permanent Contabil 

Director 

       

Intocmirea documentelor legale, privind 
managementul financiar 

Permanent Contabil ' 
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VI. RELAŢII CU PUBLICUL  
 
 
 

OBIECTIVE ACTIVITĂŢI SPECIFICE TERMEN RESPONSABILITĂŢI 

0 I 2 3 
VI. Elaborarea unui 
plan privind 
transmiterea 
informaţiilor de 
interes pentru elevi 

Stabilirea informaţiilor accesibile 
părinţilor şi elevilor 

Octombrie 

Februarie 

Consiliul Profesoral 

Afişarea metodologiei pentru 
examenul de absolvire, în locuri 
vizibile, accesibile elevilor 

Aprilie Director 

Preluarea unor informaţii de pe 
Internet şi afişarea acestora 

Permanent Director 

 

 

(ce constituie interes pentru elevi) 

  

Stabilirea programului de lucru cu 
publicul pentru serviciul secretariat 

Septembrie Director M 

Secretară 

VI.2. 
Transmiterea 
informaţiilor 
comunicate 
telefonic, poştal 
sau curier 

  

    

Asigurarea transmiterii 
comunicărilor către persoanele 
interesate 

Permanent Secretară 

înaintarea solicitărilor, 
reclamaţiilor, sesizărilor etc. 
conducerii unităţii 

Permanent 

.V-' ./■ 

Secretară 

VI. 3 
Evaluare/Control 

înregistrarea adreselor 
intrate/ieşite din unitate 

Permanent Secretară 

îndosarierea, păstrarea adreselor 
transmise din unitate 

Permanent Secretară 

îndosarierea, păstrarea actelor 
normative transmise în unitate 

Permanent Secretară 
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   VII IMAGINEA INSTITUŢIEI 
 
 

OBIECTIVE ACTIVITĂŢI SPECIFICE TERMEN RESPONSABILITĂŢ 

I 

0 I 2 3 
VILI. . : .. 
Promovarea 
valorilor şcolii, la 
nivelul comunităţii 

Buna colaborare cu reprezentanţii 
I.S.J. Prahova, M.E.N.  Primăria 
Ploieşti, parteneri sociali 

Permanent 

Director Consiliul 
de Administraţie 

Respectarea termenului de realizare a 
unor situaţii solicitate de I.S.J. 
Prahova, M.E.N.  

Permanent Director 
Secretariat 

Contabilitate 

Participarea activă la desfăşurarea 
unor programe educaţionale, 
simpozioane, iniţiate de I.S.J. Prahova 

Permanent Director Consiliul 
de Administraţie 

0 1 2 3 
Evaluare/Control Analiza situaţiei absolvenţilor  

2018-2019 

Septembrie Consiliul Profesoral 

Analiza participării la acţiunile 
extracurriculare desfăşurate în 
parteneriat cu diverse instituţii: 

Septembrie Consiliul Profesoral 
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 VIII MANAGEMENTUL CALITATII   

 1.Autoevaluarea instituţionala 

 

Nr.crt. Activitatea 

propusa 
Resurse/ 
suport legal 

Termen Responsabili Indicatori Beneficiari 

1.  Intocmirea si 
popularizarea 
raportului de 
autoevaluare 
interna a calitatii 
pentru anul şcolar  
2018-2019 

Standardele 
de 
acreditare si 
de referinţa 
Documente 
şcolare 

octombrie Membrii 

CEAC 

Raportul de 
evaluare 
interna 

,r 

Cadre 
 didactice 
elevi, 
părinţi, 
comunitatea 
locala 

2. 
Proiectarea 
planului de 
imbunatatire a 
calitatii 

Raportul de 
auto evalua re 

Septem 
brie 

CEAC Planul de 
imbunatat ire 

Personalul 
unitarii 

3.  Reactualizarea 
regulamentului 
ceac 

ghidul de 
realizare 

septembrie 
consiliul de 
administraţie 

Regulamentul 
de 
funcţionare 
CEAC 

CEAC 

4. 

Elaborarea 
Planului 
operaţional al 
CEAC pentru anul 
şcolar 2019-2020 

materiale 

informative 

septembrie responsabil 

CEAC 

programul de 
activitati 

personalul 

unitarii 

5. ' • 
Completarea 
setului de 
proceduri 
pentru 
activitatile 
desfăşurate in 
şcoala 

Ghidul de 
realizare 

Conform 

planului 

Director, ■ 
responsabil 
CEAC 
Responsabili 
comisii de 
lucru 

Numărul de * 
proceduri 

Unitatea ....  

şcolara 

6. Urmărirea 
asigurării calitatii 
educaţiei, a 
modului in care se 
realizează 
atribuţiile 
manageriale, la 
nivelul 

Asistente la 
ore 
Documente 
şcolare 
Legislaţia in 
vigoare Grafic 
de monitoriza 
re si control 

permanent responsabil 
CEAC 
Responsabili 
comisii 
mtodice 

Rapoarte 

CEAC 

Unitatea 

şcolara 
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 comisiilor 
metodice, 
comisiilor pe 
probleme, 
fiecărui cadru 
didactic in 
parte: 
controlul 
parcurgerii 
materiei, 
controlul 
evaluării 
continue si 
corecte a 
elevilor, 
analiza 
obiectivai 
nivelului de 
pregătire a 
elevilor 

     

7. 

Popularizarea, in 
rândul cadrelor 
didactice, a 
standardelor pe 
baza carora se 
evalueaza 
asigurarea calitatii 
in unitatea şcolara 

Standardele 
de 
acreditare si 
de referinţa 

permanent Membrii 

CEAC 

Existenta 
standardelor 
afişate 

Cadrele 

didactice 

8. 

 Intocmirea 
periodica a unor 
rapoarte de 
evaluare interna a 
calitatii, in vederea 
constatării si 
remedierii 
punctelor slabe 

Documente 

şcolare 

periodic Responsabil 

CEAC 

Rapoarte into 
emite 

Unitatea 

şcolara 

9. 
Informarea 
Consiliului elevilor 
asupra 

Documente 

informative 

periodic Membrii 

CEAC 

 Unitatea 

şcolara 
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2.Monitorizarea si evaluarea ealitatii procesului de invatamant 

 activitatii 

CEAC 

     

10. 

Raportul de 
analiza privind 
satisfacţia 
resimţita la 
calitatea serviciilor 
educative oferite 
de instituţia de 
invatamant | 

chestionare decembrie CEAC, 
dirigintii 

Nr. de 
chestionare 

Unitatea 
şcolara 

 

1. 

întocmirea 
fiselor de 
evaluare a 
activitatii 
personalului 
didactic, 
didactic 
auxiliar si 
nedidactic in 
vederea 
stabilirii 
calificativelor 
pentru anul 
şcolar  2018   
-2019  

Metodologie si 
ordine MENCŞ 

Septembrie/ 

decembrie 

Directorul, 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Fise de evaluare Personalul 
didactic, 
didactic 
auxiliar si 
nedidactic 

2. 

Elaborarea 
graficului de 
monitorizare si 
control a activitatii 
din unitatea 
şcolara 

Programul 

managerial 

Octombrie/ 

februarie 

Directorul, 
Responsabilu 1 
CEAC 

Grafic de 
monitorizare si 
control 

Unitatea 
şcolara, 
personalul 
scolii 

3. Asistente la ore in 
vederea 
eficientizarii 
activitatii 
didactice la clasa 

Grafic de 
monitorizare 
si control 
Planificările 
semestriale, 
Proiectarea 
unităţilor de 

Conform 

graficelor 

Directorul, 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Fise de 
observare a 
lecţiei 

Personalul 
didactic si 
elevii 
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  invatare     

4. Urmărirea 
modului in care se 
respecta 
programul de 
desfăşurare a 
activitatilor 
didactice 

Orarul scolii Permanent Directorul Condica de 
prezenta la ora 

Personalul 
didactic, 
didactic 
auxiliar si 
nedidactic 

5. 
Verificarea 
aplicării 
corecte a 
documentelor 
curriculare 
naţionale, 
SPP-uri 

Planuri- 
cadru, 
programe 

Permanent Directorul, 
responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Planificări 
calendaristice 

  

proiecte 

didactice 

Personalul 
didactic, 
elevii 

 

6. 
Monitorizarea 
si 
valorificarea 
rezultatelor 
elevilor 

Date 

statistice 

Conform 
caiendarulu 
i;de 
evaluări 

Directorul,. 
responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Analiza 

SWOT 

Personalul 
didactic, elevii  

7. 

Monitorizarea 
programelor si 
proiectelor 
derulate de 
unitatea şcolara 
pe tot parcursul 
desfăşurării ' lor 

Calendarul si 
programul 
activitatilor 

Permanent Directorul, 
coordonatori de 
proiecte 

Respectarea 
termenelor 

Personalul 
didactic, elevii, 
comuntate a 
locala 

8. Monitorizarea 
activitatilor 
educative si 
extrascolare 

Calendarul si 
programul 
activitatilor 
educative si 
extrascolare 

Permanent Consilierul 

educativ 

Realizarea 
activitatilor 
propuse Personalul 

didactic, elevii, 
comuntate a 
locala 

9. Monitorizarea 
ativitatilor legate 
de organizarea si 
susţinerea 
examenlor de 
certificare a 
competentelor 
profesionale - 
nivel 5 

Metodologii de 
examene, grafic 
de activitati 

Permanent Director, 
secretar, 
prosfesorii 
coordonatori 

Respectarea 
termenelor 
prevăzute in 
grafic 

Unitatea 

şcolara 

 



 

26 
 

 
Director,  
Prof. Popescu Simona 

10 

Monitorizarea , 
evaluarea si 
elaborarea 
programului de 
masuri in cadrul 
şedinţelor de 
catedra, 
consiliului 
profesoral, 
pentru 
eliminarea 
disfunctionali 
tatilor si 
creşterea 
performan 
telor şcolare 

Grafic de 
monitorizare 

Conform 

graficului 

Directorul, 
responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Registrul de 
procese 
verbale 

Prsonalul 
didactic, 
elevii 

11 

Verificarea 
eficientei cu care 
sunt utilizate 
spatiile de invat 
amant destinate 
activitatilor 
practice 

Graficul de 
utilizare a 
laboratoarelo r si 
cabinetelor 

Permanent , - Directorul Atingerea 
criteriilor 
prevăzute in 
SPP- uri 

Unitatea 

şcolara 

12 

Verificarea 
modului de 
completare a 
actelor de - studii, 
registrelor 
matricole, 
dosarelor 
personale 

Legislaţia in 
vigoare 

Permanent Director, 

secretar, 

Respectarea 

legislaţiei 

Unitatea 

şcolara 
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