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MINISTERUL EDUCAłIEI  NAłIONALE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEłEAN VASLUI 
LICEUL "ŞTEFAN PROCOPIU" VASLUI 
STR. CASTANILOR, NR 3 
TELEFON:  0235318122 
FAX:  0235318614 
Email : lspvaslui@yahoo.com 
Web : http://lspvs.ro 

Nr. 7865 / 02.10.2014 
 

                                                                                                                                                                                                                  „Progresul se face pe seama celor perseverenŃi” 
                                                           Ştefan Procopiu 

 
PLANUL OPERAłIONAL 

ANUL ŞCOLAR  2014 – 2015 
SEMESTRUL  I 

 
 

Nr. 
Crt 

Obiective AcŃiuni Responsabili 
Resurse Indicator de  

evaluare 
periodică Materiale Umane Temporale 

I. 

Reforma şi 
personalizarea  

activităŃii 
instructiv-
educative 

1. Dezvoltarea curriculară cu accent pe deschiderea interdisciplinară şi proiectarea centrată pe competenŃe prin: 

Cunoaşterea şi aprofundarea Curricumului NaŃional cu 
modificările apărute, a Curricumului Local şi a Curricumului la 
Decizia Şcolii (C.D.Ş.). 

Comisia pentru curriculum 
Echipa managerială 

Plan cadru 
Cadrele 
didactice 

Permanent 
Standarde 
curriculare 

Întocmirea planificărilor calendaristice şi stabilirea strategiilor 
didactice  prin aplicarea unitară a planurilor de învăŃământ şi a 
programelor şcolare revizuite. 

Comisia pentru curriculum 
Echipa managerială 

Manuale 
Reviste 
Sinteze tematice 
Programe şcolare 

Cadrele 
didactice 

 
 

15.09.2014 
 
 

CompetenŃe 
specifice 
disciplinelor 

Respectarea planurilor de învăŃământ, asigurarea echilibrului 
dintre curriculum-ul nucleu şi curriculum-ul local, 
descentralizarea şi flexibilizarea deciziilor curriculare. 

Comisia pentru curriculum 
Echipa managerială 

Plan cadru 
Cadrele 
didactice 

Permanent 
Standarde 
curriculare 

Stimularea şi dezvoltarea activităŃii de performanŃă prin 
reorganizarea Centrului de ExcelenŃă existent în şcoală. 

Coordonatorul Centrului 
de ExcelenŃă 

Materiale 
bibliografice de 
specialitate 

Cadrele 
didactice 

01.10.2014 
Standarde 
curriculare 

Urmărirea nivelului de atingere a standardelor  de calitate 
educaŃionale de către elevi la fiecare disciplină de învăŃământ şi a 
formelor de evaluare utilizate. 

Comisia pentru  Evaluarea 
şi Asigurarea CalităŃii 

Plan cadru 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Permanent 
Standarde 
curriculare 

Implicarea întregului colectiv didactic în elaborarea ofertei 
extracurriculare în acord cu interesele elevilor, ale agenŃilor 
economici şi ale comunităŃii. 

Echipa managerială 
Comisia pentru proiecte şi 
programe educative 
şcolare şi extraşcolare 

CărŃi, reviste 
Cadrele 
didactice 

Permanent 

Nr. ore / săptă -
mânădedicate 
activităŃii 
extracurriculare 
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2. EducaŃia informaŃională prin: 
Implementarea şi actualizarea aplicaŃiilor noi în programul S.E.I. 
respectiv A.E.L., sisteme care asigură suport pentru întregul 
proces de învăŃământ (predarea asistată de calculator, testare şi 
evaluare, gestiunea elevilor, profesorilor, monitorizarea 
procesului de învăŃământ). 

Echipa managerială 
Catedra de informatică 

Laborator 
multimedia 
 

Responsabilii 
CM 
Inginer de 
sistem 
Laborant 

Permanent 
FuncŃionalitatea 
laboratorului 
multimedia 

3. EducaŃia economică şi antreprenorială prin: 
Valorificarea la maxim a orientărilor privind educaŃia 
antreprenorială conŃinute în programele şcolare de economie, 
psihologie, cultură civică, discipline tehnice, organizarea de 
activităŃi extracurriculare şi încheierea de  parteneriate. 

Echipa managerială 
Catedra de ştiinŃe socio-
umane 

Materiale 
bibliografice de 
specialitate 

Membrii 
catedrei de 
ştiinŃe socio-
umane 

Permanent 

Nivelul de 
atingere a 
standardelor 
curriculare 

Implicarea elevilor în desfăşurarea unor programe de educaŃie 
antreprenorială în sistem parteneriat şi competiŃie.  

Comisia pentru proiecte şi 
programe educative 
şcolare şi extraşcolare 

Materiale 
bibliografice de 
specialitate 

Membrii 
comisiilor de 
implementare 
a proiectelor 

An şcolar 
2014-2015 

CompetenŃe 
specifice 
disciplinelor 

Realizarea de proiecte pe teme educaŃionale sau de formare 
profesională de către profesorii din fiecare comisie metodică în 
vederea obŃinerii de fonduri. 
 

Responsabilii comisiilor 
metodice 

https://actionweb.f
seromania.ro 

Cadre 
didactice 

Permanent 
Număr proiecte 
realizate 

4. EducaŃia în spiritul comunicării interculturale prin: 
Dobândirea de competenŃe de comunicare în limbi de circulaŃie 
internaŃională (clasele de liceu pot opta pentru studiul a două 
limbi străine, indiferent de profil). 

Responsabil catedra de 
limbi străine 

Materiale 
bibliografice de 
specialitate 

Membrii 
catedrei de 
limbi străine 

Permanent 
CompetenŃe de 
comunicare în 
limbi străine 

Organizarea şi desfăsurarea Simpozionulul  InternaŃional de 
Robotică.  

Echipa managerială 
Catedra de Electrotehnică 
si de Mecanică 

Kit roboŃi 
Calculator 
Laboratoare 

Catedra de 
Electrotehnic
ă si de 
Mecanică 

Octombrie 
2014 

Rezultatele 
obŃinute 
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Familiarizarea cu valorile cetățeniei europene active  prin 
intermediul activităților organizate în cadrul proiectelor europene 
implementate în anul școlar 2014-2015: 

• Proiect de parteneriat strategic în domeniul şcolar în 
cadrul programului ERASMUS Plus: „Skills for Life: 
Literacy” în parteneriat cu şcoli din Bulgaria, Turcia, 
Grecia si Italia (perioada de desfasurare: 1 septembrie 
2014-31 august 2016). 

• Parteneriatul pentru învățare Grundtvig ”Learning 
Positive Discipline” (LPD) în parteneriat cu instituții din 
Bulgaria, România, Turcia, Ungaria, Polonia, Germania, 
Letonia, Estonia, Spania, Italia. 

• Proiectul POSDRU „De la mic la mare către mediul 
antreprenorial” – beneficiar CCD Vaslui. 

• Proiectul POSDRU „Decizii informate prin 
instrumenteadecvate de orientare şcolară” – beneficiar 
IŞJ Vaslui.. 

• Proiectul POSDRU „Servicii suport pentru facilitarea 
tranziŃiei elevilor în învăŃământul profesional şi tehnic la 
viaŃa activă” derulat de asociaŃia ECOVAS.  

Membrii echipelor de 
implementare a proiectelor 

DicŃionare 

Comisia 
pentru 

proiecte şi 
programe 
educative 
şcolare şi 

extraşcolare 

Permanent 

Produsele finale 
realizate în 

cadrul 
proiectelor 
europene 

Diseminarea şi valorificarea proiectelor prin reactualizarea paginii 
web a şcolii şi a punctului de informare ce va conŃine rapoarte, 
jurnale de călătorie ale elevilor, pliante, produse finale, astfel 
încât să beneficieze de ideile şi valorile europene un număr cât 
mai mare de elevi şi cadre didactice 

Comisia pentru proiecte şi 
programe educative 
şcolare şi extraşcolare 

Rapoarte, casete 
video, CD-uri 
elaborate de 
beneficiarii 
proiectelor 

Membrii 
comisiilor de 
implementare 
a proiectelor 

Permanent 
Pagina web 
Punct informare 

Consolidarea şi dezvoltarea dimensiunii europene în şcoală prin 
asigurarea sustenabilităŃii activităŃilor/proiectelor/programelor 
comunitare, implementarea activităŃilor din cadrul 
proiectelor/programelor europene aflate în derulare, utilizarea 
produselor  realizate în cadrul proiectelor finalizate în cadrul 
orelor de curs şi  la activităŃile extracurriculare, promovarea 
valorilor europene, dezvoltarea competenŃelor cheie europene etc.  

Echipa managerială 

Produsele finale 
realizate în cadrul 
proiectelor/progra
melor europene 

Responsabilii  
proiectelor 
europene 
Comisia 
pentru 

proiecte şi 
programe 
educative 
şcolare şi 

extraşcolare 

Permanent 

Produse finale 
realizate în 

cadrul 
proiectelor 
europene 

Organizarea de activităŃi educative școlare și extrașcolare  pentru 
promovarea valorilor europene (interculturalitatea, voluntariat, 
toleranŃă, combaterea stereotipurilor şi prejudecăŃilor, 
nediscriminarea, egalitatea de şanse şi de gen, diversitatea 
culturală şi lingvistică etc.) prin Ziua Europeană a Limbilor 
Străine, Ziua Mondială a Drepturilor Omului, Ziua Europei, Ziua 
Francofoniei, Ziua Mondială a ToleranŃei, Festivalul NaŃional al 
Şanselor Noastre, Săptămâna EducaŃiei Globale, Europa, casa 
noastră etc. 

Director educativ 
 

Diplome 
Ghiduri, cărți, 

reviste 

Comisia 
pentru 

proiecte şi 
programe 
educative 
şcolare şi 

extraşcolare 

În 
conformita

te cu 
Planul de 
activităŃi 
educative 

Numărul 
activităților 
organizate 
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5. ÎmbunătăŃirea activităŃii educative prin:  

Elaborarea unui program unitar al activităŃilor educative şi 
extracurriculare care va fi analizat în cadrul Consiliului 
Profesoral, Consiliului Reprezentativ al Elevilor şi PărinŃilor 

Director  educativ 
Responsabil comisia 
diriginŃilor 

Rapoarte activitate 

Comisia 
pentru 
proiecte şi 
programe 
educative 
şcolare şi 
extraşcolare 

03.10.2014 
Implicarea 
elevilor 

Proiectarea programului „Sa ştii mai multe, sa fii mai bun!” la 
nivel de  clasã şi  la nivel de şcoalã. 

Director  educativ 
Comisia pentru proiecte şi 
programe educative 
şcolare şi extraşcolare 

Propuneri ale 
elevilor, pãrinŃilor, 
cadrelor didactice 

DiriginŃii 
Cadrele 
didactice 
 

19.12.2014 
Programul 
activitãŃilor 

Realizarea de fiecare profesor diriginte a Proiectului de 
Activitate al Dirigintelui,  a Planificării Calendaristice 
Semestriale cu teme adecvate colectivului de elevi , a 
Portofoliului Dirigintelui  (conform ordinului M.E.C.I. nr. 5132 
din 10.09.2009) şi a unor ore adaptate nivelului de vârstă şi 
intereselor elevilor, ore de interes general  

Director  educativ 
Responsabil comisia 
diriginŃilor 

 DiriginŃii 26.09.2014 
Documente de 
proiectare a 
activităŃii 

Planificarea activitãŃilor extraşcolare- pe care dirigintii urmaresc 
sã le realizeze-  pentru fiecare semestru; un program al 
activitãŃilor pe care le va realiza împreunã cu profesorul psiholog 
din cadrul cabinetului de asistenŃã psihopedagogicã;  
Fiecare diriginte va colabora cu profesorii psihologi din cadrul 
Cabinetului de asistenŃã psihopedagogicã  din şcoalã, cu familiile 
elevilor problemă , cu alte organisme specializate (Centrul de 
Sãnãtate Mintalã- adulŃi şi copii, DGASPC Vaslui, CPECA 
Vaslui, DSP Vaslui)  şi va respecta Planul Personalizat de 
comunicare cu familia 

Comisia pentru sănătate, 
igienă şi curăŃenie 
Profesori psihologi în 
cadrul Cabinetului de 
AsistenŃă Psihopedagogică 
 

Bibliotecă 
Cabinet medical 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice ale 
diriginŃilor 

 Permanent Raport de 
activitate în 
C.A. 

Stimularea participării elevilor la activităŃi sportive, ecologice, 
artistice (gen „Cel mai bun câştigă”), excursii, vernisaje, 
vizionarea de spectacole etc. 

Director educativ 
Biblioteca 
Baza sportivă a 
şcolii 

Cadrele 
didactice 

Permanent 
Rezultatele 
obŃinute 

Asigurarea funcŃionării staŃiei de radio-amplificare prin 
implicarea elevilor; conceperea unei grile de programe proprii de 
informare asupra activităŃii şcolii. 

Director educativ 
StaŃia de radio-
amplificare 

Membrii 
catedrei de 
fizică 

Permanent 
Grila de 
programe 

Realizarea strategiei naŃionale de dezvoltare a EducaŃiei fizice şi 
sportului şi a programului naŃional „Mişcarea pentru sănătate”, 
prin atragerea elevilor şi cadrelor didactice spre activităŃi sportive 
în timpul liber, sala de sport fiind pusă gratuit la dispoziŃia 
profesorilor şi elevilor şcolii. 

Director educativ 
Baza sportivă a 
şcolii 

Membrii 
catedrei de 
educaŃie 
fizică 

Permanent 
Rezultate 
competiŃii 
sportive 
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Asigurarea de facilităŃi de ordin social pentru elevii din şcoală - 
manuale, alocaŃii, burse - conform H.G. nr. 558/1998, facilitarea 
achiziŃionării de calculatoare de către elevii cu posibilităŃi 
materiale reduse, conform H.G. nr.1294/13.08.2004, programul 
naŃional de protecŃie socială „Bani de liceu” conform OMECT 
nr.4938/01.10.2004 completată prin OMECI nr.5092/ 08.09.2009. 

Comisia pentru acordarea 
alocaŃiilor, burselor şcolare 
şi sprijin social 

Metodologii 

DiriginŃii 
Contabil şef 
Secretara 
Cadre 
didactice 

01.10.2014 
Starea materială 
şi de sănătate a 
elevilor 

II. 

Creşterea 
calităŃii 

fluxurilor de 
elevi şi 

asigurarea 
finalităŃilor 

educaŃionale 

Întocmirea planului de acŃiune al şcolii (PAS). Echipa managerială 
Rapoarte de 
activitate 

Echipa 
managerială 

15.09.2014 PAS 

Realizarea unei oferte educaŃionale personalizate în concordanŃă 
cu nevoile locale şi generale de forŃă de muncă (PLAI, PRAI). 

Echipa managerială Pliante, broşuri 
Echipa 
managerială 

13.01.2015 
Grad de 
acceptare 

Organizarea de activităŃi (inclusiv ore demonstrative) în 
laboratoarele de informatică, multimedia, electrotehnică, în 
colaborare cu şcolile generale. 

Echipa managerială Laboratoare 
Cadrele 
didactice 

Permanent 
OpŃiuni elevi 
(statistică 
CJAP) 

Organizarea activităŃii de pregătire suplimentară pentru 
examenele de finalizare a studiilor. 

Responsabilii comisiilor 
metodice 

Programe 
Modele de 
subiecte 

Cadrele 
didactice 

Permanent 
Rezultate 
examene 

Respectarea normelor privind securitatea muncii, protecŃia 
mediului, şi P.S.I. Consultarea medicului specialist în medicina 
muncii pentru identificarea şi prevenirea bolilor profesionale 

Comisia pentru P.M. şi 
P.S.I. 

Norme P.S.I, 
pliante 

LaboranŃii, 
profesorii de 
profil 

Permanent Cunoaşterea 
legislaŃiei 

Stabilirea şi aplicarea testelor iniŃiale unice la nivelul catedrelor 
tuturor elevilor (teste predictive) şi valorificarea rezultatelor 

Responsabilii comisiilor 
metodice 

Rechizite 
Cadrele 
didactice 

01.10.2014 Rezultate teste 

Evaluarea activităŃilor instructiv-educative desfăşurate cu elevii. 
Responsabilii comisiilor 
metodice 

Rapoarte de 
activitate ale 
cadrelor didactice 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Lunar 

Rapoarte de 
activitate 
prezentate in 
C.A. 

Simularea Examenului de Bacalaureat în vederea testării 
cunoştinŃelor elevilor din clasele terminale şi familiarizarea 
acestora cu metodologia de desfăşurare a Examenului de 
Bacalaureat 2015. 

Responsabilii comisiilor 
metodice 

Rechizite 
Cadrele 
didactice 

Conform 
graficului 

Rezultate 
simulare 

Eficientizarea activităŃii de consiliere şi orientare profesională a 
elevilor din clasele terminale care să implice profesorii, elevii, 
părinŃii, societatea civilă. 

Director educativ 
Preşedintele Cons. Reprez. 
al PărinŃilor 

Ofertă universităŃi 
DiriginŃii 
claselor 
terminale 

Permanent 
Numărul de 
elevi admişi la 
facultate 

Derularea programului de monitorizare, prevenire şi reducere  a 
absenteismului elevilor în şcoală. 

Director educativ 
Responsabili comisii 
metodice a diriginŃilor 

Cataloage DiriginŃi Permanent 
Nr. de elevi ce 
abandonează 
şcoala 

Efectuarea activităŃilor cu caracter practic atât în laboratoarele-
atelier din şcoală cât şi pe bază contractuală în parteneriat cu 
întreprinderi economice (turism, design vestimentar, mecanică, 
etc.) în vederea perfecŃionării deprinderilor practice, a 
familiarizării cu producŃia, eventual a angajării absolvenŃilor 

Responsabili comisii 
metodice tehnice 

Aparatură de 
laborator 

Ingineri, 
maiştri 

Conform 
graficului 
de 
funcŃionare 

Numărul 
lucrărilor 
practice, 
numărul de 
contracte. 
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Monitorizarea activitãŃilor proiectului CeSPeT în care sunt 
implicaŃi elevii şcolii. 

Echipa managerialã 

Programul activi-
tăŃilor desfãşurate 
la nivelul claselor 
în care se afla 
elevii  implicaŃi în 
CeSPeT 

DiriginŃii 
claselor în 
care se aflã 
elevii din 
proiectul 
CeSPeT 

Permanent 

Rapoarte de 
activitate 
privind 
rezultatele 
şcolare ale 
acestor elevi 

Pregătirea suplimentară a elevilor pentru activitatea de 
performanŃă în cadrul Centrului de ExcelenŃă şi plata profesorilor 
din surse de autofinanŃare pentru orele de pregătire suplimentară. 

Echipa managerială 
Coordonator Centru de  
ExcelenŃă 

Materiale 
bibliografice de 
specialitate 

Cadrele 
didactice 

Permanent 
Rezultate 
concursuri 
şcolare 

III. 

ÎmbunătăŃirea 
standardelor 

de performanŃă 
a resurselor 
umane şi a 

managemen-
tului şcolar. 

Întocmirea unei baze de date destinată cadrelor didactice, privind 
activităŃile de formare continuă. 

Echipa managerială Oferta CCD 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

01.10.2014 Baza de date 

SusŃinerea administrativă a iniŃiativelor personale ce au ca scop 
creşterea calităŃii educative (înscriere la masterate, doctorate, 
studii postuniversitare, etc.) 

Echipa managerială 
Materiale 
bibliografice de 
specialitate 

Membrii CA Permanent 
Documente 
aferente 

Formarea continuă a tuturor cadrelor didactice atât la nivelul 
şcolii cât şi prin centre specializate: ISJ, CCD, ANFMŞ şi alte 
organisme abilitate MEN. 

Echipa managerială 
Materiale 
bibliografice de 
specialitate 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Permanent 
Certificate, 
adeverinŃe 
participare 

Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea însuşirii 
abilităŃilor de utilizare a tehnicii de calcul şi accesarea 
internetului. 

Echipa managerială  Calculatoare 
Membrii 
catedrei de 
informatică 

Permanent 
Folosirea 
calculatorului 

Formarea continuă a cadrelor didactice prin participarea  la 
proiecte europene POSDRU derulate de universităŃile româneşti. 

Echipa managerială  
Cadrele 
didactice 

Permanent 
Certificate, 
adeverinŃe 
participare 

Pregătirea personalului din şcoală din punct de vedere tehnic şi a 
resurselor umane în vederea trecerii la noul sistem de normare şi 
finanŃare a unităŃilor de învăŃământ prevăzut de Legea EducaŃiei 
NaŃionale nr.  1/2011. 

Echipa managerială 
DocumentaŃie 
legislativă 

Şefi de 
compartiment
e 

Permanent 
FinanŃare  
descentralizată 

SusŃinerea de fiecare cadru didactic în laboratorul AEL a cel puŃin 
două lecŃii pe semestru la fiecare clasă din încadrare. 

Echipa managerială Laborator AEL 

Cadre 
didactice 
Informatician 
Laborant 

Permanent 
Numărul 
lecŃiilor 

Dotarea laboratorului de calculatoare PHARE cu software 
specific disciplinelor tehnice şi utilizarea acestuia în cadrul lecŃii. 

Echipa managerială Laborator PHARE 

Cadre 
didactice 
Informatician 
Laborant 

Permanent 
Numărul 
lecŃiilor 

Participarea cadrelor didactice la activităŃile metodico-ştiinŃifice 
organizate lunar la nivelul şcolii, respectiv semestrial, la nivel de 
municipiu. 

Responsabilii comisiilor 
metodice 

 
Cadre 
didactice 

Conform 
graficului 

PrezenŃa la 
activităŃile 
metodice 

Elaborarea programului de activităŃi (anual şi semestrial) de către 
comisiile şi compartimentele funcŃionale ce îşi desfăşoară 
activitatea în şcoală 

Responsabilii comisiilor 
şi compartimentelor 
funcŃionale 

P0.MAN.17 

Membrii 
comisiilor 
şi comparti-
mentelor 
funcŃionale 

30.09.2014 
Planuri de 
activitate 
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Stabilirea aspectelor ce vor fi urmărite de echipa managerială şi 
şefii de catedră în cadrul asistenŃelor vizând calitatea actului 
didactic. 

Echipa managerială P0.MAN.19 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

30.09.2014 Fişa de asistenŃă 

Întocmirea bazei de documentare la nivelul fiecărei catedre, care 
va conŃine:  
1. Legea  EducaŃiei NaŃionale nr. 1/2011  
2. ROFUIP; 
3. Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor 

copilului;  
4. Regulamentul intern; 
5. CărŃi cu conŃinut metodic, referate ştiinŃifice, culegeri, presă 

pedagogică etc. 

Şefii de catedră 
Proiecte, 
programe, fişe de 
lucru 

Membrii 
fiecărei 
catedre 

Permanent 
Portofoliul 
catedrei 

Reactualizarea fişei postului pentru cadrele didactice, personalul 
didactic auxiliar şi personalul nedidactic. 

Echipa managerială 
Legea nr. 1/2011 

P0.MAN.29 

Responsabilii 
comisiilor 
şi comparti-
mentelor 
funcŃionale 

30.09.2014 
Evaluarea 
internă a unităŃii 
şcolare 

Reactualizarea portofoliului personal de către cadrele didactice 
personal în vederea evaluării interne şi externe a activităŃii unităŃii 
şcolare. 

Responsabilii comisiilor 
metodice 
Coordonator CEAC 

Planificări 
Documente 
specifice 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice şi 
membrii 
CEAC 

Permanent 

Evaluarea 
internă şi 
externă a unităŃii 
şcolare 

PerfecŃionarea continuă a cadrelor didactice prin participarea la 
stagii de pregătire individuală în Ńară sau străinătate (prin 
derularea unor proiecte în cadrul programelor europene)  precum 
şi prin alte programe iniŃiate de MEN şi UE.  

Echipa managerială  
Cadrele 
didactice 

Permanent 
Număr 
certificate de 
perfecŃionare 

Stimularea şi motivarea personalului didactic prin acordarea 
gradaŃiilor de merit, cu respectarea metodologilor stabilite de 
M.E.N. (Metodologia din 13 noiembrie 2012). 

Echipa managerială 
LegislaŃia în 
vigoare 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Permanent 
Număr gradaŃii 
de merit 
acordate 

Asistarea şi îndrumarea profesorilor debutanŃi pentru folosirea 
eficientă a mijloacelor de învăŃământ, utilizarea metodelor 
interactive de predare şi învăŃare, diversificarea formelor de 
evaluare, valorificarea potenŃialului educativ al lecŃiilor. 

Echipa managerială 
CărŃi de 
specialitate 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Permanent 
Număr de 
asitenŃe 
efectuate 

Asigurarea necesarului de personal pentru posturile eliberate în 
timpul anului şcolar, vacantarea posturilor şi restrângerile de 
activitate a cadrelor didactice, în conformitate cu metodologia 
privind mişcarea personalului didactic. 

Echipa managerială 
LegislaŃia în 
vigoare 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Permanent 
Număr de 
norme 

IV. 

Ameliorarea şi 
modernizarea 
infrastructurii 

şi generalizarea 
accesului la 
informaŃia 

Asigurarea logisticii şi a condiŃiilor materiale pentru desfăşurarea 
învăŃământului primar şi gimnazial. 

Echipa managerială  
Contabil şef 
Administrator 

17.10.2014 
Standarde 
curriculare 

Implementarea unui sistem informatizat de inventariere a 
bibliotecii şcolare. 

Echipa managerială  

Membrii 
catedrei de 
informatică 
Bibliotecara 

13.12.2014 
Program de 
inventariere 
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electronică 
Asigurarea securităŃii elevilor şi personalului în incinta instituŃiei 
şi pe parcursul deplasării de la domiciliu la şcoală. 

Echipa managerială   

Cadrele 
didactice 
Personal 
nedidactic 

Permanent 
Program 
serviciu pe 
şcoală 

Optimizarea şi extinderea reŃelei informatice a instituŃiei şi  a 
sistemului de supraveghere în curtea şcolii şi holurile instituŃiei. 

Echipa managerială 
Contracte instituŃii 
specializate  

Directorii 
adjuncŃi 
Inginerul de 
sistem 

Permanent Planul reŃelelor 

Respectarea normelor privind securitatea muncii, protecŃia 
mediului, şi P.S.I.;  consultarea medicului specialist în medicina 
muncii pentru identificarea şi prevenirea bolilor profesionale. 

Responsabili comisia PM 
şi comisia PSI 

Norme PM, PSI 
Pliante 

Membrii 
comisia PM 
şi comisia 
PSI 

Permanent 
Cunoaşterea 
legislaŃiei 

Asigurarea securităŃii alimentare şi a sănătăŃii elevilor prin 
implementarea şi respectarea hotărârilor de guvern referitoare la 
produsele alimentare distribuite în şcoală şi la cantină. 

Echipa managerială  

Administrator 
Contabil şef 
Magazioner 
Şef structură 

Permanent Norme tehnice 

Inspectarea periodică a stării spaŃiilor şcolare, elaborarea şi 
aplicarea planurilor de acŃiune imediată pentru remedierea 
defecŃiunilor înregistrate. 

Echipa managerială  
Administrator 
Contabil şef 
DiriginŃi 

Permanent 

Rapoarte de 
inspecŃie 
Planuri de 
acŃiune 

Asigurarea cu surse de finanŃare necesare (buget local, buget 
M.E.N. fonduri structurale). 

Echipa managerială  Director Permanent 
Surse de 
finanŃare 

Elaborarea proiectului de buget pentru anul 2015. Echipa managerială  
Echipa 
managerială 
Contabil şef 

10.12.2014 Proiect de buget 

Extinderea şi eficientizarea activităŃilor generatoare de venituri 
proprii: activitatea de producŃie şi microproducŃie, prestări de 
servicii, şcoala de şoferi, activitatea căminelor şi a cantinei, 
accesarea de programe naŃionale şi internaŃionale 

Echipa managerială 

Ateliere 
Service auto 
StaŃie I.T.P.  
Şcoala de şoferi 

Personalul 
nedidactic 
Contabil şef 

Permanent 
EvidenŃe 
contabile 

Modernizarea şi eficientizarea bazei materiale: 
1. reabilitarea faŃadelor clădirilor/acoperişurilor; 
2. mobilier şi cazarmament pentru căminele de elevi; 
3. înfiinŃarea în spaŃiile existente a unor noi laboratoare; 
4. dotarea laboratoarelor, atelierelor cu mijloace de învăŃământ 

şi instruire practică. 

Echipa managerială 
Contabil şef 

 

Echipa 
managerială 
Contabil şef 
Administrator 

Permanent 
EvidenŃe 
contabile 

Reducerea cheltuielilor pentru utilităŃi şi găsirea de soluŃii 
alternative eficiente pentru furnizarea unor servicii către elevi şi 
profesori. (multiplicare, imprimare, cazare în cămin şi mini-hotel, 
şcoala de şoferi, reparaŃii auto-service, mobilier, etc.). 

Echipa managerială 
 

 

Echipa 
managerială 
Contabil şef 
Administrator 

Permanent 
EvidenŃe 
contabile 

Efectuarea instructajului periodic cu personalul nedidactic privind 
conservarea patrimoniului, stabilirea necesarului de material 
pentru curăŃenie şi întreŃinere. 

Echipa managerială 
Necesarul pentru 
curăŃenie 

Echipa 
managerială 
Contabil şef 
Administrator 

 Lunar Procese verbale 
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Asigurarea transparenŃei în utilizarea fondurilor. Echipa managerială EvidenŃe contabile Contabil şef Semestrial 
Rapoarte de 
activitate pre-
zentate în CA 

V. 

Adaptarea 
ofertei de 
educaŃie şi 
formare la 

dinamica pieŃei 
locurilor de 

muncă 

Realizarea unei oferte educaŃionale personalizate în concordanŃă 
cu nevoile locale şi generale de forŃă de muncă (PLAI, PRAI). 

Echipa managerială Pliante, broşuri 
Echipa 
managerială 

13.01.2015 
Număr elevi 
înscrişi  

Întocmirea planului de acŃiune al şcolii (PAS). Echipa managerială 
Rapoarte de 
activitate 

Echipa 
managerială 

15.09.2014 PAS 

Încheierea de convenŃii de colaborare cu agenŃi economici în 
vederea efectuării instruirii practice şi cu posibilitatea angajării 
absolvenŃilor la finalul studiilor sau în vacanŃele şcolare. 

Echipa managerială  
Catedra 
tehnică 

01.10.2014 
Număr 
convenŃii 

Colaborarea cu instituŃii abilitate în integrarea tinerilor (DirecŃia 
de Muncă şi ProtecŃie Socială, AgenŃia JudeŃeană pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncă, Comitetul Local de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social în Formarea Profesională, DirecŃia 
JudeŃeană pentru Tineret şi Sport), cu agenŃi economici 
beneficiari ai forŃei de muncă, cu firme de consultanŃa şi de 
exerciŃiu pentru tineret. 

Echipa managerială  
Comisia 
diriginŃilor 

Permanent 
Standarde 
educaŃionale 

Monitorizarea absolvenŃilor unităŃii şcolare pe o perioadă de 1 an 
după absolvire, urmărirea evoluŃiei şi a performanŃelor foştilor 
elevi, atât în instituŃiile de învăŃământ superior cât şi în agenŃiile 
economice cu care aveau contract. 

Echipa managerială  
Compartimen
t secretariat 
DiriginŃii 

Permanent Bază de date 

Prelucrarea şi diseminarea informaŃiilor privind noutăŃile 
legislative în domeniu, studiu individual privind legislaŃia 
financiar - contabilă în concepŃia descentralizării. 

Echipa managerială 
Monitorul oficial 
şi alte resurse 
legislative 

Echipa 
managerială 
Contabil şef 

Permanent 
Documente de 
legislaŃie 

VI. 

Optimizarea 
relaŃiilor 

intersistemice, 
comunitare şi 
internaŃionale 

Stabilirea unor parteneriate cu întreprinderi pentru practicarea şi 
dobândirea abilităŃilor practice şi de specialitate ale elevilor. 

Echipa managerială  
Catedra 
tehnică 

Permanent 
Număr 
parteneriate 

Asigurarea transparenŃei în toate activităŃile iniŃiate şi desfăşurate 
la nivelul unităŃii printr-o relaŃie permanentă cu mass-media. 

Director 

Contracte de 
publicitate cu 
posturi T.V. şi 
radio 

Echipa 
managerială 

Permanent Dosarul de presă 

Intensificarea colaborării cu părinŃii în scopul realizării unui 
autentic parteneriat şcoală - familie - elevi şi implicarea acestora 
în activităŃile extraşcolare. 

Echipa managerială  

Consiliul 
Reprezentativ 
al PărinŃilor 
Comisia 
diriginŃilor 

Permanent 
Procese verbale 
şedinŃe şi 
lectorate 

Organizarea / reorganizarea comitetelor de părinŃi, planificarea 
şedinŃelor şi lectoratelor cu părinŃii. 

Director educativ  
Comisia 
diriginŃilor 

26.09.2014  
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Promovarea valorilor naŃionale şi europene în educaŃie prin 
derularea unor programe şi încheierea unor parteneriate cu unităŃi 
şcolare, universităŃi şi instituŃii din Ńară şi străinătate. 

Echipa managerială  

Comisia 
pentru 
proiecte şi 
programe 
educative 
şcolare şi 
extraşcolare 

Permanent 
Numărul 
proiectelor 
derulate 

Asigurarea transparenŃei în toate activităŃile iniŃiate şi desfăşurate 
la nivelul unităŃii printr-o relaŃie permanentă cu mass-media şi 
promovarea imaginii unităŃii de învăŃământ prin mass media. 

Echipa managerială 

Contracte de 
publicitate cu 
posturi T.V. şi 
radio 

Echipa 
managerială 

Permanent Dosarul de presă 

Implicarea AsociaŃiei „Ştefan Procopiu” în învăŃământul de 
performanŃă, dotarea atelierelor şi laboratoarelor, organizarea 
activităŃilor pentru timpul liber (pentru elevi şi cadre didactice), 
accesarea de programe europene. 

Comitetul director  
Membrii 
fondatori 

Permanent 

Îndeplinirea 
obiectului de 
activitate al 
asociaŃiei 

Actualizarea permanentă a paginii de WEB a unităŃii şcolare. 
Responsabil catedra de 
informatică 

 

Inginer de 
sistem 
Profesorii de 
informatică 

Permanent Pagina WEB 

Implementarea parteneriatelor pentru învățare Grundtvig 
”Learning Positive Discipline” (LPD) și ERASMUS Plus: „Skills 
for Life: Literacy” și a proiectelor POSDRU „De la mic la mare 
către mediul antreprenorial”, „Decizii informate prin 
instrumenteadecvate de orientare şcolară”, „Servicii suport pentru 
facilitarea tranziŃiei elevilor în învăŃământul profesional şi tehnic 
la viaŃa activă” și diseminarea pe site-ul școlii a activităților 
organizate și a rezultatelor obținute.  

Echipele de implementare 
a proiectelor europene 

Buletine 
informative 
Site-urile 

proiectelor 
europene derulate 

Responsabil 
catedra de 

informatică 
Permanent  

Portofoliul 
proiectelor 

Site-ul școlii 

Diseminarea informațiilor despre programul Erasmus+ și 
depunerea de noi proiecte și parteneriate europene  în anul  2014.  

Director educativ 

Site-ul Agenției 
Naționale 

http://www.anpcde
fp.ro/ 

Comisia 
pentru 

proiecte şi 
programe 
educative 
şcolare şi 

extraşcolare 

Permanent 
Proiectele 

depuse 

Zilele Liceului „Ştefan Procopiu”. Catedra de fizică 
 Culegeri 
 Reviste 

Membrii 
catedrei de 
fizică 

16.01.2015 
Sesiuni de 
comunicări 
ştiinŃifice 

Aprobat în şedinŃa Consiliului Profesoral  
Data: 02.10.2014 

Director 
 

Prof. Dumitru Aurel 


