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 „Progresul se face pe seama celor perseverenţi” 
                                     Ştefan Procopiu 

 PLANUL OPERAŢIONAL  
ANUL ŞCOLAR  2014 – 2015 

SEMESTRUL II 
 

Nr. 
Crt. Obiective Acţiuni Responsabili 

Resurse Indicator de  
evaluare 
periodică Materiale Umane Temporale 

I. Reforma şi 
personalizarea 
activităţii 
instructiv-
educative 

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

Cunoaşterea şi aprofundarea Curricumului Naţional 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 învăţământ şi a 
programelor şcolare revizuite 

Comisia pentru 
curriculum 

Echipa managerială 

Manuale 
Reviste 
Sinteze tematice 
Programe şcolare 

Cadrele didactice 

 
 
10.02.2015 
 
 

Competenţe 
specifice 
disciplinelor 

Respectarea planurilor de învăţământ, 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 

Stabilirea Curriculum-ului la Decizia Şcolii pe baza analizei 
opţiunilor elevilor şi părinţilor cu accent pe abordarea 
interdisciplinară a unor capitole şi aprofundarea disciplinelor 
care constituie probe ale examenului de bacalaureat. 

Comisia pentru 
curriculum 

Echipa managerială 
Plan cadru 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Februarie-
Aprilie 2015 

Competenţe 
specifice 
C.D.Ş. 

Proiectarea programei şi a unităţilor de învăţare C.D.Ş., 
elaborarea cursurilor suport C.D.Ş. pentru anul şcolar 2015-
2016 

Comisia pentru 
curriculum 

Echipa managerială 

Materiale 
bibliografice de 
specialitate 

Cadrele didactice Aprilie 2015 Standarde 
curriculare 
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Selectarea manualelor alternative (vizate de MEN) care permit 
abordări didactice diferite în funcţie de elevi şi de mediul de 
lucru pentru anul şcolar 2015-2016 

Responsabilii 
comisiilor metodice 

Oferta de manuale 
alternative 

Bibliotecara 
Cadrele didactice Mai 2015 

Nr. de 
manuale pe 
clase, 
respectiv 
discipline. 

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

Comisia pentru  
Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii 
Plan cadru 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Permanent Standarde 
curriculare 

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

Echipa managerială 
Comisia pentru 

proiecte şi programe 
educative şcolare şi 

extraşcolare 

Cărţi, reviste Cadrele didactice Permanent 

Nr. ore / 
săptămână 
dedicate 
activităţii 
extracurricul
are 

2. Educaţia informaţională prin: 
Implementarea şi actualizarea aplicaţiilor noi în programul 
S.E.I. respectiv A.E.L., sisteme care asigură suport pentru 
întregul proces de învăţământ (predarea asistată de calculator, 
testare şi evaluare, gestiunea elevilor, profesorilor, 
monitorizarea procesului de învăţământ). 

Echipa managerială 
Catedra de 
informatică 

Laborator 
multimedia 
   

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
Inginer de sistem 
Laborant 

Permanent  

Funcţionalita
tea 
laboratorului 
multimedia 

Organizarea şi desfăşurarea Concursului  Judeţean de 
Informatică „XOR”  

Responsabil catedra 
de informatică 

Laboratoarele de 
informatică 
Rechizite 

Catedra de 
informatică 

Februarie 
2015 

Rezultatele 
obţinute 

3. Educaţia economică şi antreprenorială prin: 
Valorificarea la maxim a orientărilor privind educaţia 
antreprenorială conţinute în programele şcolare de economie, 
psihologie, cultură civică, discipline tehnice, organizarea de 
activităţi extracurriculare şi încheierea de  parteneriate. 

Echipa managerială 
Catedra de ştiinţe 

socio-umane 

Materiale 
bibliografice de 
specialitate 

Membrii catedrei 
de ştiinţe socio-
umane 

Permanent 

Nivelul de 
atingere a 
standardelor 
curriculare 

Implicarea elevilor în desfăşurarea unor programe de educaţie 
antreprenorială în sistem parteneriat şi competiţie.  

Comisia pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 

extraşcolare 

Materiale 
bibliografice de 
specialitate 

Membrii 
comisiilor de 
implementare a 
proiectelor 

An şcolar 
2014-2015 

Competenţe 
specifice 
disciplinelor 

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

Responsabilii 
comisiilor metodice 

https://actionweb.fs
eromania.ro Cadre didactice Permanent 

Număr 
proiecte 
realizate 

4. Educaţia în spiritul comunicării interculturale prin: 

Dobândirea de competenţe de comunicare în limbi de 
circulaţie internaţională (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 

Competenţe 
de 
comunicare 
în limbi 
străine 
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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 instrumente 
adecvate de orientare şcolară” – beneficiar IŞJ Vaslui.. 

 Proiectul POSDRU „Servicii suport pentru facilitarea 
tranziţiei elevilor în învăţământul profesional şi tehnic la 
viaţa activă” derulat de asociaţia ECOVAS. 

Membrii echipelor de 
implementare a 

proiectelor 
Dicţionare 

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 conţine 
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 

5. Îmbunătăţirea activităţii educative prin:  

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

Director  educativ 
Responsabil comisia 

diriginţilor 
Rapoarte activitate 

Comisia pentru 
proiecte şi 
programe 
educative şcolare 
şi extraşcolare 

27.02.2015 Implicarea 
elevilor 

Structurarea, elaborarea şi derularea  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, pãrinţilor, 
cadrelor didactice 

Diriginţii  
Cadrele didactice 
 

10.04.2015 Programul 
activitãţilor 

Realizarea de fiecare profesor diriginte a Proiectului de 
Activitate al Dirigintelui,  a Planificării Calendaristice 
Semestriale cu teme adecvate colectivului de elevi, a 
Portofoliului Dirigintelui şi a unor ore adaptate nivelului de 
vârstă şi intereselor elevilor, ore de interes general. 

Director  educativ 
Responsabil comisia 

diriginţilor 

O.M.E.C.I. nr. 5132 
din 10.09.2009 Diriginţii 13.02.2015 

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

Comisia pentru 
sănătate, igienă şi 

curăţenie 
Profesori psihologi în 
cadrul Cabinetului de 

Asistenţă 
Psihopedagogică 

 

Bibliotecă 
Cabinet medical 

Responsabilii 
comisiilor 

metodice ale 
diriginţilor 

Permanent 
Raport de 

activitate în 
C.A. 

Stimularea participării elevilor la activităţi 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 
obţinute 

Organizarea şi desfăşurarea Concursului „Nu pentru şcoală, 
pentru viaţă învăţăm!”, concurs cu caracter interdisciplinar la 
care vor participa elevii de la toate profilele existente în liceu. 

Director educativ 

Rechizite 
Biblioteca 
Baza sportivă a 
şcolii 

Comisia pentru 
proiecte şi 
programe 
educative şcolare 
şi extraşcolare 

Aprilie 2015 Rezultatele 
obţinute 

Realizarea strategiei naţionale de dezvoltare a Educaţiei fizice 
şi sportului şi a programului naţional „Mişcarea pentru 
sănătate”, prin atragerea elevilor şi cadrelor didactice spre 
activităţi sportive în timpul liber, sala de sport fiind pusă 
gratuit la dispoziţia profesorilor şi elevilor şcolii 

Director educativ Baza sportivă a 
şcolii 

Membrii catedrei 
de educaţie fizică Permanent 

Rezultate 
competiţii 
sportive 

II. Creşterea calităţii 
fluxurilor de elevi 
şi asigurarea 
finalităţilor 
educaţionale 

Întocmirea planului de acţiune al şcolii  pentru semestrul al II 
lea  Echipa managerială Rapoarte de 

activitate 
Echipa 
managerială 10.02.2015 PAS 

Realizarea unei oferte educaţionale personalizate în 
concordanţă cu nevoile locale şi generale de forţă de muncă 
(PLAI, PRAI). 

Echipa managerială Pliante, broşuri Echipa 
managerială 12.03.2015 Grad de 

acceptare 

Promovarea ofertei educaţionale la nivel judeţean – întâlniri 
cu elevii din clasa a VIII-a şi părinţii acestora, prezentarea şi 
popularizarea în mass-media 

Echipa managerială Pliante Cadrele didactice Aprilie-Mai 
2015 

Opţiuni elevi 
(statistică 
CJAP) 

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

Echipa managerială Laboratoare Cadrele didactice Permanent 
Opţiuni elevi 
(statistică 
CJAP) 

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

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

 Cadrele didactice Permanent Rezultate 
examene 

Respectarea normelor privind securitatea muncii, protecţia 
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 

Laboranţii, 
profesorii de 
profil, 

Permanent Cunoaşterea 
legislaţiei 
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Evaluarea activităţilor instructiv-educative desfăşurate cu 
elevii. 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Rapoarte de 
activitate ale 
cadrelor didactice 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Lunar 

Rapoarte de 
activitate 
prezentate în 
C.A. 

Simularea Examenului de Bacalaureat în vederea testării 
cunoştinţelor 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 activităţii de consiliere şi orientare profesională 
a elevilor din clasele terminale care să implice profesorii, 
elevii, părinţii, societatea civilă. 

Director educativ 
Preşedintele Cons. 

Reprez. al Părinţilor 
Ofertă universităţi Diriginţii 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 
diriginţilor 

 Diriginţi Permanent 

Numărul de 
elevi ce 
abandonează 
şcoala 

Efectuarea activităţilor 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 perfecţionării 
deprinderilor practice, a familiarizării cu producţia, eventual a 
angajării absolvenţilor 

Responsabili comisii 
metodice tehnice 

Aparatură de 
laborator Ingineri, maiştri 

Cf. 
graficului de 
funcţionare 

Numărul 
lucrărilor 
practice, 
numărul de 
contracte. 

Pregătirea suplimentară a elevilor pentru activitatea de 
performanţă. Echipa managerială 

Materiale 
bibliografice de 
specialitate 

Cadrele didactice Permanent 
Rezultate 
concursuri 
şcolare 

III. Îmbunătăţirea 
standardelor de 
performanţă a 
resurselor umane 
şi a managemen-
tului şcolar. 

Reactualizarea bazei de date destinată cadrelor didactice, 
privind activităţile de formare continuă. Echipa managerială Oferta CCD 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

03.03.2015 Baza de date 

Susţinerea administrativă a iniţiativelor personale ce au ca 
scop creşterea calităţii 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, 
adeverinţe 
participare 

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

Echipa managerială Calculatoare Membrii catedrei 
de informatică Permanent 

Folosirea 
calculatoru-
lui 

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

Echipa managerială  Cadrele didactice Permanent 
Certificate, 
adeverinţe 
participare 

Pregătirea personalului din şcoală din punct de vedere tehnic şi 
a resurselor umane în vederea trecerii la noul sistem de 
normare şi finanţare a unităţilor de învăţământ prevăzut de 
Legea Educaţiei Naţionale nr.  1/2011; 

Echipa managerială Documentaţie 
legislativă 

Şefi de 
compartimente Permanent 

Finanţare  
descentra-
lizată 
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Susţinerea de fiecare cadru didactic în laboratorul AEL a cel 
puţin două lecţii pe semestru la fiecare clasă din încadrare Echipa managerială Laborator AEL 

Cadre didactice 
Informatician 
Laborant 

Permanent Numărul 
lecţiilor 

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

Echipa managerială Laborator PHARE 
Cadre didactice 
Informatician 
Laborant 

Permanent Numărul 
lecţiilor 

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

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

 Cadre didactice Cf. 
graficului 

Prezenţa la 
activităţile 
metodice 

Elaborarea programului de activităţi (pentru semestrul al II 
lea) de către comisiile şi compartimentele funcţionale ce îşi 
desfăşoară activitatea în şcoală 

Responsabilii 
comisiilor 

şi compartimentelor 
funcţionale 

P0.MAN.17 

Membrii 
comisiilor şi 
compartimentelor 
funcţionale 

28.02.2015 Planuri de 
activitate 

Stabilirea aspectelor ce vor fi urmărite de echipa managerială 
şi şefii de catedră în cadrul asistenţelor vizând calitatea actului 
didactic. 

Echipa managerială P0.MAN.19 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

28.02.2015 Fişa de 
asistenţă 

Întocmirea bazei de documentare la nivelul fiecărei catedre, 
care va conţine:  
1. Legea  Educaţiei Naţionale nr. 1/2011  
2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de 
învăţământ; 
3. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului,  
4. Regulamentul intern,  
5. Cărţi cu conţinut metodic, referate ştiinţifice, culegeri, presă 
pedagogică etc. 

Şefii de catedră Proiecte, programe, 
fişe de lucru 

Membrii fiecărei 
catedre Permanent Portofoliul 

catedrei 

Reactualizarea portofoliului personal de către cadrele 
didactice personal în vederea evaluării interne şi externe a 
activităţii unităţii şcolare 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Coordonator CEAC 

Planificări 
Documente 
specifice 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice şi 
membrii CEAC 

Permanent 

Evaluarea 
internă şi 
externă a 
unităţii 
şcolare 

Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin participarea 
la stagii de pregătire individuală în ţară sau străinătate (prin 
derularea unor proiecte în cadrul programelor europene)  
precum şi prin alte programe iniţiate de MECŞ şi UE.  

Echipa managerială  Cadrele didactice Permanent 
Număr 
certificate de 
perfecţionare 

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

Echipa managerială Legislaţia în 
vigoare 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Permanent 

Număr 
gradaţii de 
merit 
acordate 

Asistarea şi îndrumarea profesorilor debutanţi pentru folosirea 
eficientă a mijloacelor de învăţământ, utilizarea metodelor 
interactive de predare şi învăţare, diversificarea formelor de 
evaluare, valorificarea potenţialului educativ al lecţiilor. 

Echipa managerială Cărţi de specialitate 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Permanent 
Număr de 
asitenţe 
efectuate 
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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 Legislaţia în 
vigoare 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Permanent Număr de 
norme 

Fundamentarea proiectului planului de şcolarizare şi 
eficientizarea acestuia, pentru anul şcolar 2014-2015, ţinând 
seama de evoluţia populaţiei şcolare, de cerinţele pieţii muncii 
şi ale agenţilor economici, de solicitările comunităţii locale. 

Echipa managerială 
 

PLAI 
PRAI 
AJOFM 

Echipa 
managerială 
 

Februarie 
2015 

Eficientizare
a reţelei 
şcolare 

IV. Ameliorarea şi 
modernizarea 
infrastructurii şi 
generalizarea 
accesului la 
informaţia 
electronică 

Asigurarea securităţii elevilor şi personalului în incinta 
instituţiei şi pe parcursul deplasării de la domiciliu la şcoală. Echipa managerială   

Cadrele didactice 
Personal 
nedidactic 

Permanent 
Program 
serviciu pe 
şcoală 

Optimizarea şi extinderea reţelei informatice a instituţiei şi  a 
sistemului de supraveghere în curtea şcolii şi holurile 
instituţiei. 

Echipa managerială Contracte instituţii 
specializate  

Directorii adjuncţi 
Inginerul de 
sistem 

Permanent Planul 
reţelelor 

Respectarea normelor privind securitatea muncii, protecţia 
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 

legislaţiei 

Asigurarea securităţii alimentare şi a sănătăţii 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 spaţiilor şcolare, elaborarea şi 
aplicarea planurilor de acţiune imediată pentru remedierea 
defecţiunilor înregistrate. 

Echipa managerială  
Administrator 
Contabil şef 
Diriginţi 

Permanent 

Rapoarte de 
inspecţie 
Planuri de 
acţiune 

Asigurarea cu surse de finanţare necesare, (buget local, buget 
M.E.C.Ş., fonduri structurale). Echipa managerială  Director Permanent Surse de 

finanţare 

Extinderea şi eficientizarea activităţilor generatoare de venituri 
proprii: activitatea de producţie şi microproducţie, prestări de 
servicii, şcoala de şoferi, activitatea căminelor şi a cantinei, 
accesarea de programe naţionale şi internaţionale 

Echipa managerială 

Ateliere 
Service auto 
Staţie inspecţii 
tehnice  
Şcoala de şoferi 

Personalul 
nedidactic 
Contabil şef 

Permanent Evidenţe 
contabile 

Modernizarea şi eficientizarea bazei materiale: 
1. reabilitarea faţadelor clădirilor,  
2. mobilier şi cazarmament pentru căminele de elevi 
3. înfiinţarea în spaţiile existente a unor noi laboratoare. 
4. dotarea laboratoarelor, atelierelor cu mijloace de 

învăţământ şi instruire practică. 

Echipa managerială 
Contabil şef  

Echipa 
managerială 
Contabil şef 
Administrator 

Permanent Evidenţe 
contabile 

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

Echipa managerială 
  

Echipa 
managerială 
Contabil şef 
Administrator 

Permanent Evidenţe 
contabile 
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Efectuarea instructajului periodic cu personalul nedidactic 
privind conservarea patrimoniului, stabilirea necesarului de 
material pentru curăţenie şi întreţinere. 

Echipa managerială Necesarul pentru 
curăţenie 

Echipa 
managerială 
Contabil şef 
Administrator 

 Lunar Procese 
verbale 

Asigurarea transparenţei în utilizarea fondurilor. Echipa managerială Evidenţe contabile Contabil şef Semestrial 

Rapoarte de 
activitate 
prezentate în 
CA 

V.  Adaptarea ofertei 
de educaţie şi 
formare la 
dinamica pieţei 
locurilor de 
muncă 

Realizarea unei oferte educaţionale personalizate în 
concordanţă cu nevoile locale şi generale de forţă de muncă 
(PLAI, PRAI). 

Echipa managerială Pliante, broşuri Echipa 
managerială 12.03.2015 Număr elevi 

înscrişi  

Elaborarea de Consiliul Profesoral a unei strategii privind 
evaluarea şi asigurarea calităţii 

Consiliul de 
Administraţie 

Standarde de  
referinţă 

Consiliul 
Profesoral 28.02.2015 Strategie 

Colaborarea cu instituţii abilitate în integrarea tinerilor 
(Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială, Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Comitetul Local de 
Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea Profesională, 
Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport), cu agenţi 
economici beneficiari ai forţei de muncă, cu firme de 
consultanţa şi de exerciţiu pentru tineret. 

Echipa managerială PO.MAN.27 Comisia 
diriginţilor Permanent Standarde 

educaţionale 

Monitorizarea absolvenţilor unităţii şcolare pe o perioadă de 3 
ani după absolvire, urmărirea evoluţiei şi a performanţelor 
foştilor elevi, atât în instituţiile de învăţământ superior cât şi în 
agenţiile economice cu care aveau contract. 

Echipa managerială  
Departamentul 
secretariat 
Diriginţii 

Permanent Bază de date 

Prelucrarea şi diseminarea informaţiilor privind noutăţile 
legislative în domeniu, studiu individual privind legislaţia 
financiar – contabilă în concepţia descentralizării 

Echipa managerială 
Monitorul oficial 
şi alte resurse 
legislative 

Echipa 
managerială 
Contabil şef 

Permanent Documente 
de legislaţie 

VI. Optimizarea 
relaţiilor 
intersistemice, 
comunitare şi 
internaţionale 

Marketing educaţional 
Prezentarea ofertei educaţionale în unităţile de învăţământ din 
municipiu şi judeţ. 
Participarea la „Târgul Educaţional” organizat de ISJ.  

Echipa managerială 

Oferta educaţională 
a şcolii; 
Pliante; 
Diplome; C.D.; 
Panouri de 
prezentare 

Directori adjuncţi, 
laborant 
informatică 

24.04.2015 Documente 
aferente 

Stabilirea unor parteneriate cu întreprinderi pentru practicarea 
şi dobândirea abilităţilor practice şi de specialitate ale elevilor. Echipa managerială  Catedra tehnică Permanent Număr 

parteneriate 
Asigurarea transparenţei în toate activităţile iniţiate şi 
desfăşurate la nivelul unităţii printr-o relaţie permanentă cu 
mass-media. 

Director 
Contracte de 
publicitate cu 
posturi T.V. şi radio 

Echipa 
managerială Permanent Dosarul de 

presă 

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

Echipa managerială  

Consiliul 
Reprezentativ al 
Părinţilor 
Comisia 
diriginţilor 

Permanent 

Procese 
verbale 
şedinţe şi 
lectorate 
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Promovarea valorilor naţionale şi europene în educaţie prin 
derularea unor programe şi încheierea unor parteneriate cu 
unităţi şcolare, universităţi şi instituţii din ţară şi străinătate. 

Echipa managerială  

Comisia pentru 
proiecte şi 
programe 
educative şcolare 
şi extraşcolare 

Permanent 
Numărul 
proiectelor 
derulate 

Asigurarea transparenţei în toate activităţile iniţiate şi 
desfăşurate la nivelul unităţii printr-o relaţie permanentă cu 
mass-media şi promovarea imaginii unităţii de învăţământ prin 
mass media 

Echipa managerială 
Contracte de 
publicitate cu 
posturi T.V. şi radio 

Dchipa 
managerială Permanent Dosarul de 

presă 

Implicarea Asociaţiei „Ştefan Procopiu” în învăţământul de 
performanţă, dotarea atelierelor şi laboratoarelor, organizarea 
activităţilor pentru timpul liber (pentru elevi şi cadre 
didactice), accesarea de programe europene. 

Comitetul director  Membrii fondatori Permanent 

Îndeplinirea 
obiectului de 
activitate al 
asociaţiei 

Actualizarea permanentă a paginii de WEB a unităţii 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 tranziţiei elevilor în învăţământul 
profesional şi tehnic la viaţa 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  
2015.  

Director educativ 

Site-ul Agenției 
Naționale 

http://www.anpcdef
p.ro/ 

Comisia pentru 
proiecte şi 
programe 

educative şcolare 
şi extraşcolare 

Permanent Proiectele 
depuse 

 
Aprobat în şedinţa Consiliului Profesoral  
Data: 26.02.2015 
 
 
 

Director 
 
 

    prof. Dumitru Aurel 


