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Motto: „Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte, cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului, 

trebuinţa de a învăţa toată viaţa” (Ioan Slavici). 

 

 

ARGUMENT 
 

 

Planul managerial al Liceului Teoretic „Callatis” Mangalia pentru anul şcolar 2017-2018 este elaborat având la bază priorităţile 

prevăzute în politicile educaţionale de la nivel naţional – o educaţie captivantă, continuă şi coerentă – şi obiectivele Stretegiei Europa 2020  - 

dobândirea de competenţe şi aptitudini de care economia şi societatea europeană au nevoie pentru a rămâne competitive şi inovatoare, 

promovarea coeziunii şi incluziunii sociale.  

Pornind de la priorităţile, obiectivele strategice, ţintele, rezultatele prognozate pentru a fi atinse pe termen lung şi scurt, am realizat o 

analiză SWOT a activităţii Liceului Teoretic „Callatis” Mangalia la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 şi am stabilit obiectivele pentru anul 

şcolar 2017-2018. 

 

Strategia şi priorităţile Ministerului Educaţiei Naţionale:  

 reconstrucţia, eficientizarea, recredibilizarea învăţământului preuniversitar;   

 implementarea unui cadru legislativ cu elemente noi, care să asigure modernizarea, stabilitatea şi coerenţa sistemului de învăţământ, 

precum şi adaptabilitatea la toate schimbările din societate. 

 

Pornind de la necesitatea dezvoltării în şcoală a unor practici didactice care să promoveze interactivitatea, utilizarea şi aplicarea 

informaţiilor în contexte diverse, corelate cu experienţa elevilor, plasarea elevului în centrul actului educativ, eficientizarea instruirii şi 

educaţiei, Planul Managerial urmăreşte armonizarea funcţionării şi organizării activităţii Liceului Teoretic „Callatis” cu sistemul naţional de 

educaţie, performanţa didactică, promovarea calităţii în actul educativ, extinderea integrării şi incluziunii elevilor defavorizaţi. 
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BAZA CONCEPTUALĂ 

 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Programul de Guvernare, aprobat Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 496/29.06.2017; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 OMECTS nr. 6143/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 OMECTS nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Programul Uniunii Europene de Educaţie şi Formare pe parcursul întregii vieţi, 2016-2020, Erasmus+; 

 OMEN nr. 3347/25.04.2014 privind stabilirea cadrului de implementare în învăţământul preuniversitar a programului Erasmus+; 

 OMENCŞ nr. 3844/2016 pentru aprobarea regimului actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

 OMENCŞ nr. 5079/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 OMENCŞ nr. 5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu 

dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea 

abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale; 

 Alte ordine, note, notificări şi precizări ale MEN şi ISJ. 
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VIZIUNEA : ”ŞANSE EGALE LA EDUCAŢIE ŞI FORMARE EUROPEANĂ” 

Liceul nostru este orientat spre valori şi este deschis tuturor celor care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie sau religie, într-o lume a 

globalizării şi a interferenţelor culturale. 

Pornind de la acest deziderat, în următorii ani avem în vedere concertarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, 

cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderii de muncă intelectuală pentru a putea 

învăţa pe tot parcursul vieţii. Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră, încât să se creeze în Liceul Teoretic ,,Callatis” un mediu educaţional 

profesionist, la standarde educaţionale şi morale înalte. 

 

MISIUNEA  

 

Liceul Teoretic ,,Callatis” are misiunea de a pregăti generaţii competitive de elevi, capabile să se alinieze cerinţelor tot mai exigente ale pieţei 

internaţionale a muncii din spaţiul european.  

Şcoala fiind văzută ca centru de resurse şi servicii educaţionale pentru comunitate, misiunea liceului nostru este: 

 de a da posibilitatea elevilor să fie beneficiarii unui învăţământ deschis şi la standarde ridicate; 

 de a fi locul unde fiecare elev îşi atinge maximum de capacităţi intelectuale, morale, civice şi de lucru în echipă pentru a se integra în 

mediul social concurenţial; 

 de a funcţiona într-un proces al „transparenţei” şi al „transferabilităţii” competenţelor în parteneriat cu ceilalţi factori interesaţi de 

educaţie. 
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COMPONENTA STRATEGICĂ 
 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN (Analiza S.W.O.T.) 
 

a) Oferta curriculară 

 

 PUNCTE TARI 

 Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material 

curricular: planuri de învăţământ; programe şcolare; auxiliare curriculare – 

manuale,  ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.); 

 Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi 

contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare; 

 Editarea revistei şcolii 

 PUNCTE SLABE  

 Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor; 

 Opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii 

elevilor clasei; 

 Abilităţi insuficiente ale cadrelor didactice în raport 

cu solicitările beneficiarilor (elevilor şi părinţilor) 

 

 OPORTUNITĂŢI 

 Existenţa posibilităţilor de formare în domeniul curriculumului; 

 Tehnologia informaţiei (conectarea la internet) poate oferi posibilitatea 

satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de 

activitate; 

 Identificarea nevoilor de formare continuă profesională a cadrelor didactice 

 AMENINŢĂRI 

 Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la 

cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor poate 

scădea motivaţia acestora pentru învăţare, precum şi 

interesul pentru această unitate de învăţământ; 

 Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor 

solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor 
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b) Resurse umane 

 

 PUNCTE TARI 

 Personal didactic calificat în proporţie de 100 %; 

 Ponderea mare a cadrelor didactice titulare (peste 95%) şi cu grade didactice; 

 Personal cu o bună pregătire profesională, cu competenţe, dovedite în 

îndeplinirea cerinţelor specifice posturilor ocupate; 

 Participarea, în ultimul an, la seminarii, conferinţe, colocvii judeţene, 

naţionale a cadrelor didactice din liceu; 

 Ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului Şcolar al 

Elevilor şi Asociaţia Părinţilor cu personalitate juridică;  

 Existenţa în şcoală a unui consilier psihopedagog;  

 Convieţuirea bună cu elevii şi profesorii care aparţin diferitelor etnii. 

 PUNCTE SLABE 

 Participare la cursuri de formare şi perfecţionare 

deficitară din cauza accesului la aceste cursuri prin 

achitare de taxe; 

 Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor 

cadre didactice. 

 

 

 

 

 OPORTUNITĂŢI 

 Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de instituţiile de 

formare (CCD, ONG, universităţi etc.); 

 Stabilizarea cadrelor didactice şi a elevilor prin decontarea parţială a 

transportului, conform legii; 

 Pe raza localităţii există Şantierul Naval „Daewoo-Mangalia Heavy Industries 

S.A.” care absoarbe  aprox. 40% din forţa de muncă a localităţii. 

 

 AMENINŢĂRI 

 Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile 

profesionale (perfecţionarea, activităţile 

extracurriculare, confecţionarea materialelor 

didactice etc.) din cauza salariilor mici; 

 Criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii 

economice care reduce implicarea familiei în viaţa 

şcolară (acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-

elev, cât şi în performanţa şcolară a elevilor); 

 Migrarea elevilor la  liceele teoretice echivalente din 

Constanţa în cadrul competiţiei interinstituţionale.  
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c) Resurse materiale şi financiare 

 

 PUNCTE TARI 

 Existenţa autorizaţiilor de funcţionare: sanitară, PSI;  

 Baza materială bună, existenţa cabinetelor şi a laboratoarelor, a sălii de sport, 

a cabinetului medical, a bibliotecii; 

 Dotarea cu mobilier modern pentru sălile de clasă şi pentru laboratoare; 

 Conectarea la internet a tuturor calculatoarelor din şcoală;  

 Realizarea unor venituri extrabugetare din contribuţiile Asociaţiei Părinţilor, 

taxele de copiator şi din închirierea unor săli de clasă şi a sălii de sport; 

 

 PUNCTE SLABE 

 Lipsa unor terenuri de sport marcate corespunzător; 

 Lipsa unor spaţii corespunzătoare amenajate recreării 

în timpul pauzelor; 

 Spaţiu verde insuficient amenajat; 

 Lipsa medicului şcolar. 

 

 OPORTUNITĂŢI 

 Descentralizarea şi autonomia instituţională; 

 Parteneriatele cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG-uri, firme etc; 

 Existenţa unor sponsorizări; 

 Existenţa unor spaţii ce pot fi folosite în scopul obţinerii de finanţare 

extrabugetară (închirierea laboratorului de informatică pentru desfăşurarea de 

cursuri de iniţiere - operare computer), închirierea sălii de sport, investiţiile  

Consiliului Local şi ale Primăriei. 

 AMENINŢĂRI 

 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce 

la uzura morală a echipamentelor existente; 

 Lipsa unui contract cu o reţea de televiziune prin 

cablu; 

 Conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi 

întreţinerea spaţiilor şcolare. 
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d) Relaţiile cu comunitatea 

 

 PUNCTE TARI 

 Dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi prin lectoratele, consultaţiile cu 

părinţii şi prin intermediul activităţilor extraşcolare (serbărilor şcolare; Gala 

Olimpicilor Callatieni); 

 Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi 

extracurriculare (excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni 

caritabile cu cămine de bătrâni, orfelinate etc.); 

 Iniţierea, organizarea şi desfăşurarea unor proiecte locale, judeţene, regionale, 

naţionale şi internaţionale care contribuie la socializarea elevilor. 

 PUNCTE SLABE 

 Legăturile cu instituţii de învăţământ superior în 

vederea realizării unei orientări profesionale şi 

vocaţionale adecvate sunt insuficiente; 

 Organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat 

poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea 

efectelor scontate. 

 

 

 OPORTUNITĂŢI 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii 

(Primărie, ONG-uri, Biserică, Poliţie, instituţii culturale etc.); 

 Activităţi de voluntariat; 

 Disponibilitatea altor şcoli, instituţii omoloage pentru schimburi de 

experienţă; 

 

 AMENINŢĂRI 

 Nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor 

poate conduce la slaba implicare a părinţilor în viaţa 

şcolară; 

 Lipsa locurilor de muncă pentru populaţia tânără; 

 Scăderea motivaţiei elevilor pentru învăţătură din 

cauza unor conjuncturi locale (posibilitatea de 

angajare în turism sezonier, fără o pregătire 

superioară). 
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DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI PRIORITĂŢI 

 
În anul şcolar 2017-2018 este necesar să fie abordate cu maximă responsabilitate schimbările şi măsurile implementate de MEN, care au 

în vedere reconstrucţia sistemului de învăţământ pe coordonate ale calităţii, ale eficienţei şi relevanţei educaţiei oferite. 

 

MĂSURI ALE POLITICII EDUCAŢIONALE GUVERNAMENTALE 
 

 Pachetul social garantat pentru educaţie; 

 Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie; 

 Programe de antreprenoriat de la şcoala primară până la universităţi; 

 Profesori motivaţi şi bine pregătiţi; 

 Infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate, care utilizează tehnologia informării şi comunicării; 

 Acces egal la învăţământ de calitate şi incluziv; 

 Excelenţa în educaţie. 

 

 

PRIORITĂŢILE MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 

 Implementarea principiului egalităţii de şanse în educaţie; 

 Îmbunătăţirea performanţelor educaţionale, abilităţilor şi competenţelor tuturor copiilor şi tinerilor, prin accesul la un sistem de educaţie 

de calitate, relevant şi incluziv; 

 Reducerea abandonului şcolar; 

 Dezvoltarea competenţelor profesionale şi a spiritului antreprenorial; 

 Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii; 

 Valorificarea potenţialului domeniului educaţiei şi cercetării, prin sprijinirea tinerilor care pot face performanţă. 

 
 

 



Liceul Teoretic „Callatis” 

Str. Rozelor nr. 42, Mangalia 905500, 

Jud. Constanta Tel./Fax: +40-241-754000 

E-mail:teoretic_callatis@yahoo.com,www callatis.ro 

 

10 

 

 

Pornind de la analiză, diagnoză/prognoză realizată la nivelul şcolii şi a direcţiilor majore din politica educaţională de la nivel 

guvernamental şi ministerial, de la Planul managerial al ISJ Constanţa, pentru anul şcolar 2017-2018, în Planul managerial al Liceului Teoretic 

“Callatis” sunt prioritare următoarele acţiuni, corelate cu măsurile din programul de guvernare: 

 

1. Pachetul social garantat pentru educaţie 

1.1. Utilizarea resurselor financiare în scopul asigurării dotărilor necesare unui învăţământ de calitate. 

1.2. Asigurarea necesarului de manuale şcolare. 

1.3. Consilierea cadrelor didactice în diversificarea strategiilor şi metodelor didactice aplicate la ore. 

1.4. Elaborarea de materiale complementare pentru activitatea de predare-învăţare pe suport informatic, multimedia etc. 

1.5. Colaborarea cu autorităţile locale pentru sporirea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului şcolii. 

1.6. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional prin realizarea de proiecte şi programe educative. 

1.7. Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii prin dotarea corespunzătoare a şcolii. 

 

2. Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie 

2.1. Îndeplinirea planului de şcolarizare la GPN Nr. 2, structură a Liceului Teoretic “Callatis”, prin cuprinderea în grupe a copiilor de 3-5 ani, 

cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

2.2. Monitorizarea modului de implementare a activităţilor remediale pentru elevii cu CES. 

2.3. Colaborarea cu instituţii care pot sprijini sistemul de învăţământ (poliţie, biserică, ONG-uri, instituţii sanitare etc.). 

 

3. Programe de antreprenoriat de la şcoala primară până la universităţi 

3.1. Creşterea numărului de programe şi activităţi extraşcolare în domeniul sănătăţii şi alimentaţiei sănătoase, culturii şi culturii civice, 

antreprenoriale, sportive şi ştiinţifice. 

3.2. Promovarea de proiecte educaţionale dedicate formării şi promovării culturii antreprenoriale inovative. 

 

4. Profesori motivaţi şi bine pregătiţi 

4.1. Organizarea şi derularea etapelor de mobilitate a cadrelor didactice, conform metodologiei în vigoare. 

4.2. Organizarea de cursuri de formare în şcoală – filială a CCD Constanţa - , pornind de la analiza de nevoi realizată la nivelul şcolii, şi 

consilierea cadrelor didactice debutante şi a celor înscrise la grade didactice. 
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4.3. Dezvoltarea competenţelor de predare a cadrelor didactice centrată pe dobândirea de competenţe-cheie, prin abordarea creativă a 

curriculumului naţional. 

 

5. Infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate, care utilizează tehnologia informării şi comunicării 

5.1. Asigurarea condiţiilor privind accesul la softuri educaţionale moderne şi sprijinirea procesului de învăţare informatizată. 

5.2. Asigurarea accesului efectiv al elevilor la resursele de învăţare – fond de carte, reţea media, CDI etc. 

5.3. Monitorizarea stadiului de implementare a a sistemului de control intern/managerial. 

 

6. Acces egal la învăţământ de calitate şi incluziv 

6.1. Actulizarea bazei de date cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi monitorizarea evoluţiei şcolare a acestora. 

6.2. Implementarea planului de măsuri şi acţiuni cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar. 

6.3. Creşterea gradului de siguranţă în unitatea şcolară prin acţiuni comune cu Poliţia Mangalia. 

 

7. Excelenţa în educaţie 

7.1. Elaborarea unor programe de monitorizare în vederea îmbunătăţirii rezultatelor la examenele naţionale. 

7.2. Participarea la olimpiade şi concursuri a elevilor capabili de performanţă şi promovarea exemplelor de bună practică şi a rezultatelor 

acestora. 

7.3. Creşterea gradului de absorbţie a finanţărilor europene prin proiecte educaţionale europene. 
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COMPONENTA OPERAŢIONALĂ 
 
 

OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE 

 
1. Asigurarea unei educaţii de calitate şi 

cultivarea respectului pentru performanţa 

înaltă şi pentru excelenţă 

1.1. Eficientizarea activităţii educaţionale prin aplicarea curriculumului naţional în anul şcolar 2017-2018. 

1.2. Centrarea demersurilor educaţionale pe formarea de competenţe-cheie, în acord cu nevoile şi 

aşteptările beneficiarilor. 

1.3. Asigurarea calităţii procesului educaţional concretizată prin rezultatele obţinute de elevi la examenele 

naţionale. 

 

2. Asigurarea accesului egal la educaţie 

printr-o ofertă educaţională adecvată, 

bazată pe egalitate şi echitate 

2.1. Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor prin implementarea unor politici de siguranţă, de prevenire a 

abandonului şcolar, a fenomenelor de violenţă. 

2.2. Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene prin proiecte educaţionale internaţionale. 

 

3. Realizarea managementului 

instituţional pe principii de eficienţă, 

transparenţă şi responsabilitate publică 

3.1. Asigurarea cadrului legal şi procedural necesar desfăşurării activităţii la nivelul şcolii. 

3.2. Eficientizarea managementului la nivelul şcolii prin utilizarea unor instrumente manageriale 

performante şi în concordanţă cu standardele de calitate. 

3.3. Îmbunătăţirea managementului la nivelul clasei prin formarea continuă a personalului didactic al şcolii. 
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OBIECTIV GENERAL 1: 
Asigurarea unei educaţii de calitate şi cultivarea respectului pentru performanţa înaltă şi pentru excelenţă 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv specific Acţiuni Orizont 

temporal 

Responsabili/ 

parteneri 

Resurse 

informaţionale 

Indicatori de 

realizare 

Modalităţi de 

evaluare 

 

1.1. Eficientizarea activităţii educaţionale prin aplicarea curriculumului naţional în anul şcolar 2017-2018 

 

DOMENIUL CURRICULUM 

 

1. Dezvoltarea unei oferte curriculare 

personalizate, în acord cu nevoile şi 

cerinţele socio-economice (elevi, părinţi, 

comunitatea locală) 

Sept. 2017 Director 

Director adjunct 

Comisia pentru 

promovarea 

ofertei 

educaţionale 

Legislaţia în 

vigoare 

Diagnoză, 

statistici 

Respectarea 

procedurii de 

elaborare a CDŞ 

Respectarea 

structurii de 

elaborare a 

programei CDŞ 

Avizarea CDŞ 

de către ISJ 

Constanţa 

Dosarul cu 

situaţia 

centralizată şi 

documentaţia 

CDŞ 

2. Monitorizarea modului de aplicare a 

curriculumului naţional la clasa a V-a 

Anul şcolar 

2017-2018 

Director 

Director adjunct 

Comisia pentru 

curriculum/respon

sabili 

catedre/comisii 

metodice 

Documente 

legislative 

Documente de 

proiectare 

didactică 

Respectarea 

programelor 

şcolare pentru 

clasa a V-a de 

către toţi 

profesorii 

Planificările 

cadrelor 

didactice 

Fişe de 

observare a 

lecţiei 

3. Organizarea etapelor pe şcoală/locale ale 

olimpiadelor şi oncursurilor şcolare 

Conform 

calendarelor 

MEN 

Director 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii 

Legislaţie 

specifică 

Respectarea 

criteriilor de 

selecţie a 

elevilor 

Situaţie 

centralizată a 

rezultatelor/pre

miilor obţinute 
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metodice/catedre participanţi la 

etapele 

superioare ale 

olimpiadelor şi 

concursurilor 

şcolare 

                      DOMENIUL RESURSE UMANE 

 

 

4. Eficientizarea acţiunilor de adaptare 

curriculară şi de elaborare a unor 

programme de intervenţie personalizată 

pentru elevii cu CES 

Anul şcolar 

2017-2018 

Cadre didactice 

Prof. Psiholog 

Profesorul de 

sprijin 

Legislaţie 

specifică 

Consilierea 

tuturor cadrelor 

didactice care 

lucrează cu elevi 

cu CES 

Programe de 

intervenţie 

personalizată/ 

curriculum 

adaptat 

5. Implicarea cadrelor didactice în derularea 

unor programe care vizează : 

-promovarea valorilor interculturale în 

scopul diminuării fenomenului de 

discriminare 

-consilierea părinţilor privind 

asigurarea/respectarea drepturilor copiilor şi 

tinerilor 

-integrarea copiilor cu CES în învăţământul 

de masă 

Anul şcolar 

2017-2018 

Director 

Director adjunct 

Comisia pentru 

prevenirea și 

combaterea 

discriminării și 

promovarea 

interculturalității 

Profesor de 

sprijin 

Prof. psiholog 

Reglementări 

MEN 

Decizii ISJ 

Plan managerial 

al comisiei 

pentru 

prevenirea și 

combaterea 

discriminării și 

promovarea 

interculturalității 

 

Participarea 

cadrelor 

didactice la 

programe 

derulate la 

nivelul 

şcolii/judeţean 

Număr de cadre 

didactice şi elevi 

care participă la 

aceste programe 

6. Monitorizarea aplicării la clasă a achiziţiilor 

dobândite de cadrele didactice prin 

programe de formare 

Anul şcolar 

2017-2018, 

conform 

graficului de 

asistenţe la ore 

Director 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii 

metodice/catedre 

Legislaţie 

specifică 

Grafic de 

asistenţe la ore 

Aplicarea 

achiziţiilor de 

către cel puţin 

75% din 

numărul 

Fişe de 

observare a 

lecţiei 

Proiecte 

didactice 
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cadrelor 

didactice 

formate 

                               DOMENIUL RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

 

7. Asigurarea materialelor didactice necesare 

procesului de predare, învăţare, evaluare, a 

bazei logistice necesare organizării 

olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

Conform 

graficului 

olimpiadelor şi 

concursurilor 

şcolare 

Director 

Director adjunct 

Reglementări 

MEN 

Normative de 

dotări 

Adecvarea 

materialelor 

didactice, a 

bazei logistice la 

nevoile tipului 

de activitate 

Listă de 

achiziţii, dotări, 

inventar 

8. Modernizarea mijloacelor de învăţământ : 

mijloace didactice informatice, conexiune la 

internet, manuale etc. 

Anul şcolar 

2017-2018 

Director 

Director adjunct 

Reglementări 

MEN 

Normative de 

dotări 

Dotarea şcolii cu 

tehnică IT 

Asigurarea 

conexiunii la 

internet 

Lista cu dotări 

                                 DOMENIUL RELAŢII COMUNITARE 

 

 

9. Diversificarea şi extinderea ofertei de 

formare continuă, adaptată la cerinţele 

socio-economice 

Anul şcolar 

2017-2018 

Director 

Director adjunct 

Responsabilul 

comisiei de 

perfecţionare şi 

formare 

Responsabili 

comisii metodice 

Legislaţie 

specifică 

Participarea 

cadrelor 

didactice la 

programe de 

formare 

Tabloul de bord 

al perfecţionării 

10. Implicarea partenerilor educaţionali în 

elaborarea ofertei curriculare personalizate - 

CDŞ 

Perioada de 

întocmire a noii 

oferte 

educaţionale 

Directori 

Comisii metodice 

CP, CA 

Cerinţe 

strategice ale 

MEN şi ISJ 

Participarea 

partenerilor la 

întâlnirile şcolii 

Procese-verbale 

ale întâlnirilor 



Liceul Teoretic „Callatis” 

Str. Rozelor nr. 42, Mangalia 905500, 

Jud. Constanta Tel./Fax: +40-241-754000 

E-mail:teoretic_callatis@yahoo.com,www callatis.ro 

 

16 

 

1.2. Centrarea demersurilor educaţionale pe formarea de competenţe-cheie, în acord cu nevoile şi aşteptările beneficiarilor 

 

DOMENIUL CURRICULUM 

 

11. Monitorizarea aplicării curriculumului 

naţional în scopul creşterii calităţii actului 

didactic prin : 

-accentuarea dimensiunii formative a 

învăţării-evaluării 

-formarea competenţelor-cheie prin 

activitatea la clasă/examene naţionale 

-modernizarea practicilor didactice 

-centrarea demersului didactic pe elev 

-generalizarea metodelor de evaluare ce 

vizează dezvoltarea creativităţii, a 

adaptabilităţii şi a transferabilităţii 

cunoştinţelor în situaţii noi 

Anul şcolar 

2017-2018 

Director 

Director adjunct 

Comisia pentru 

curriculum/ 

Responsabili 

comisii 

metodice/catedre 

Legislaţie 

specifică 

Documente 

specifice 

Respectarea 

principiilor de 

asigurare a 

calităţii 

educaţiei în 

proiectarea, 

derularea şi 

evaluarea 

activităţilor 

didactice 

Rapoarte de 

activitate ale 

comisiilor 

metodice/ 

catedrelor 

Fişe de 

observare a 

lecţiei 

Planuri de 

măsuri corective 

12. Promovarea excelenţei în educaţie prin : 

-stimularea participării elevilor la olimpiade 

şi concursuri şcolare 

-mediatizarea şi diseminarea exemplelor de 

bună practică şi a performanţei înalte 

-recompensarea performanţei la nivelul 

şcolii 

Anul şcolar 

2017-2018 

Director 

Director adjunct 

Comisia pentru 

curriculum/ 

Responsabili 

comisii 

metodice/catedre 

Consilier de 

imagine 

Reglementări 

MEN 

În presa locală, 

pe site-ul şcolii 

şi pe forumul 

ISJ 

Transmiterea 

către mass-

media a 

rezultatelor la 

olimpiade şi 

concursuri 

şcolare 

Acţiuni de 

recompensare a 

elevilor cu 

rezultate 

 

 

Statistici cu 

rezultate la 

olimpiade şi 

concursuri 

Articole în presă 

Gala 

Olimpicilor 

Callatieni 

Premii acordate 
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DOMENIUL RESURSE UMANE 

 

13. Consilierea cadrelor didactice privind 

învăţarea şi evaluarea diferenţiată, în cadrul 

activităţilor comisiilor metodice 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Responsabili 

comisii metodice 

Legislaţie 

specifică 

Participarea 

cadrelor 

didactice la la 

şedinţele 

comisiilor 

metodice 

Liste de 

prezenţă 

Procese-verbale 

14. Monitorizarea prin asistenţe la ore a aplicării 

strategiilor moderne de predare-învăţare-

evaluare 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Responsabili 

comisii metodice 

Graficul 

asistenţelor la 

ore 

Creşterea 

nivelului de 

performanţă al 

elevilor prin 

rezultatele 

obţinute 

Fişe de 

observare a 

lecţiei 

Statistici 

comparative 

DOMENIUL RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

15. Asigurarea condiţiilor privind accesul la 

mijloace informatizate în procesul de 

predare-învăţare-evaluare : softuri 

educaţionale, platforme de e-learning etc. 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Responsabili 

comisii metodice 

Reglementări 

MEN 

Normative de 

dotări 

Existenţa 

conexiunii la 

internet în 

fiecare sală de 

clasă, cabinet, 

laborator 

Liste cu dotări 

DOMENIUL RELAŢII COMUNITARE 

 

16. Monitorizarea atingerii obiectivelor propuse 

prin proiecte locale, judeţene, regionale, 

naţionale şi internaţionale, inclusiv prin 

programul Erasmus+, care vizează 

adecvarea demersului didactic la nevoile 

elevilor 

Anul şcolar 

2017-2018 

Director 

CPPE 

Coordonator 

proiecte de 

mobilitate 

Erasmus + 

Legislaţie 

specifică 

Adaptarea 

proiectelor la 

nevoile elevilor 

 

Rapoarte de 

monitorizare 

Analize privind 

rezultatele 

elevilor 
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1.3. Asigurarea calităţii procesului educaţional concretizată prin rezultatele obţinute de elevi la examenele naţionale 

 

DOMENIUL CURRICULUM 

 

17. Analiza şi prelucrarea rezultatelor obţinute 

la evaluările/examenele naţionale (EN II-IV-

VI, EN VIII, examenul de bacalaureat) din  

anul şcolar 2016-2017 

Sept.-oct. 2017 Director 

Director adjunct 

Comisii metodice 

Statistici 

naţionale şi 

judeţene 

Formularea 

concluziilor 

desprinse din 

analiza 

rezultatelor 

Rapoarte 

elaborate la 

nivelul şcolii 

pentru EN şi 

bacalaureat 

18. Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor 

elevilor la evaluările interne pentru 

optimizarea procesului de învăţământ 

Anul şcolar 

2017-2018 

Director 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice 

Date statistice 

Planuri de 

îmbunătăţire a 

activităţii 

Elaborarea unui 

plan de măsuri 

remediale 

Rapoarte ale 

comisiilor 

metodice 

19. Monitorizarea atingerii standardelor 

educaţionale de către elevi 

Anul şcolar 

2017-2018 

Director 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice 

Documente 

specifice privind 

evaluarea 

elevilor 

Realizarea de 

activităţi în 

scopul 

remedierii 

deficienţelor, al 

asigurării 

progresului 

şcolar şi al 

stimulării 

performanţei 

Rapoarte 

sintetice 

Grafice de 

pregătire 

remedială, 

suplimentară, 

pentru examene, 

olimpiade şi 

concursuri 

20. Pregătirea continuă a elevilor pentru 

examenele naţionale 

Anul şcolar 

2017-2018 

Director 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice 

Cadre didactice 

de specialitate 

Documente 

specifice 

Analiză 

comparativă a 

rezultatelor 

evaluări - 

examene 

Derularea unor 

programe de 

pregătire 

suplimentară 

Rapoarte 

sintetice 
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DOMENIUL RESURSE UMANE 

 

21. Informarea /formarea cadrelor didactice cu 

privire la EN II-IV-VI, EN VIII şi la 

examenul de bacalaureat 

Anul şcolar 

2017-2018 

Director 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice 

 

Legislaţie 

specifică 

Şedinţe de 

informare 

privind 

evaluarea 

naţională şi 

examenul de 

bacalaureat 

Procese-verbale 

ale şedinţelor 

Site-ul şcolii 

DOMENIUL RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

22. Asigurarea logisticii necesare pentru EN II-

IV-VI, EN VIII şi examenul de bacalaureat 

Conform 

calendarelor 

MEN 

Directori 

Serviciul 

contabilitate 

Compartimentul 

administrativ 

Comisiile de 

examen 

Metodologii 

specifice 

Adecvarea bazei 

logistice la 

specificul 

evaluării/exame

nului 

Lista de 

cheltuieli, 

conform 

bugetului 

aprobat 

DOMENIUL RELAŢII COMUNITARE 

 

23. Derularea unor parteneriate cu instituţiile 

locale (primărie, instituţii de cultură, ONG-

uri, poliţie etc.) în scopul utilizării resurselor 

complementare de învăţare 

Anul şcolar 

2017-2018 

Director 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice 

CA 

Protocoale de 

parteneriat 

Proceduri 

specifice 

Derularea 

activităţilor 

conform 

acordurilor de 

parteneriat 

Procese-verbale 

ale activităţilor 

desfăşurate în 

cadrul 

parteneriatelor 
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OBIECTIV GENERAL 2: 
Asigurarea accesului egal la educaţie printr-o ofertă educaţională adecvată, bazată pe egalitate şi echitate 

 
Nr. 

crt. 

Obiectiv specific Acţiuni Orizont 

temporal 

Responsabili/ 

parteneri 

Resurse 

informaţionale 

Indicatori de 

realizare 

Modalităţi de 

evaluare 

 

2.1. Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor prin implementarea unor politici de siguranţă, de prevenire a abandonului şcolar, a fenomenelor de violenţă 

 

DOMENIUL CURRICULUM 

 

24. Monitorizarea derulării unor programe de 

prevenire a abandonului şcolar, de prevenire 

şi reducere a violenţei, de sprijin pentru 

elevii cu părinţii plecaţi în străinătate 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Prof. psiholog 

Diriginţi 

Programe de 

acţiune 

Derularea 

activităţilor în 

cadrul 

proiectelor 

iniţiate 

Rapoarte 

sintetice 

Procese-verbale 

                               DOMENIUL RESURSE UMANE 

 

 

25. Consilierea individuală a elevilor care 

absentează nemotivat şi a părinţilor lor 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Prof. psiholog 

Diriginţi 

Programe de 

consiliere 

Realizarea 

consilierii 

elevilor cu 

tendinţe de 

absenteism 

Rapoarte 

Procese-verbale 

26. Activităţi/programe de consiliere 

educaţională de grup a elevilor privind 

prevenirea şi reducerea violenţei în mediul 

şcolar 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Prof. psiholog 

Diriginţi 

CPPE 

Legislaţie 

specifică 

Derularea 

activităţilor în 

cadrul 

programelor de 

consiliere 

 

 

 

Rapoarte 

Procese-verbale 
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                     DOMENIUL RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

 

27. Monitorizarea activităţii cabinetului de 

asistenţă psiho-pedagogică pentru furnizarea 

serviciilor de consiliere educaţională 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Prof. psiholog 

 

Legislație 

specifică 

Programul 

cabinetului 

Raport sintetic 

                    DOMENIUL RELAŢII COMUNITARE 

 

 

28. Colaborarea cu autoritățile publice locale în 

gestionarea cazurilor de violenţă în mediul 

şcolar 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Prof. psiholog 

CA 

CPPE 

 

Legislație 

specifică 

Strategia MECT 

cu privire la 

reducerea 

fenomenului de 

violenţă 

Comunicarea 

cazurilor de 

violenţă 

Număr de 

informări 

Acţiuni comune 

2.2. Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene prin proiecte educaţionale 

  

DOMENIUL CURRICULUM 

 

29. Organizarea de sesiuni de diseminare a 

rezultatelor proiectului finanţat prin 

Programul Erasmus+ 

Anul şcolar 

2017-2018, 

conform 

planului de 

diseminare 

Director 

Coordonatorul 

proiectului 

Erasmus+ 

Materiale de 

prezentare 

Rapoarte de 

proiect 

Desfăşurarea 

activităţii de 

diseminare a 

rezultatelor 

obţinute 

Plan de 

diseminare 

Liste de 

prezenţă la 

sesiuni 

30. Scrierea /depunerea de proiecte educaţională 

cu finanţare europeană de către şcoală 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Responsabilul 

comisiei de 

proiecte europene 

Ghiduri de 

aplicaţie 

Notificări MEN 

Depunerea a 

minimum o 

aplicaţie de 

proiect 

Formularul de 

aplicaţie 

Proiecţia de 

buget 
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DOMENIUL RESURSE UMANE 

 

31. Informarea responsabilului de proiecte 

educaţionale pe problematica proiectelor 

europene dina nul şcolar 2017-2018, la 

consfătuirile judeţene 

Sept. 2017 Director 

Responsabilul cu 

proiecte 

educaţionale 

Agenda 

întâlnirii 

Participarea 

responsabilului 

cu proiecte 

educaţionale 

Note/însemnări 

ale întâlnirii 

32. Consilierea comisiei de proiecte 

educaţionale în vederea întocmirii aplicaţiei 

pentru un nou proiect Erasmus+ 

Noiembrie 

2017-ianuarie 

2018 

Directori 

Responsabilul cu 

proiecte 

educaţionale 

Produse finale 

 

Organizare de 

sesiuni de 

consiliere la 

nivelul şcolii 

Lista 

persoanelor 

consiliate 

Proiectul 

depus/aprobat 

33. Monitorizarea proiectului Erasmus+ aflat în 

derulare 

Conform 

graficului 

Director 

Responsabilul cu 

proiecte 

educaţionale 

Rapoarte Realizarea 

graficului de 

monitorizare 

Instrumente de 

monitorizare, 

fişe, chestionare 

DOMENIUL RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

34. Repartizarea bugetului primit în cadrul 

proiectului Erasmus + 

Conform 

proiectului 

Director 

Responsabilul cu 

proiecte 

educaţionale 

Ghidul de 

aplicaţie 

Respectarea 

procedurilor din 

ghid privind 

distribuţia 

bugetului 

Documente 

privind execuţia 

bugetară 

DOMENIUL RELAŢII COMUNITARE 

 

35. Colaborarea cu ONG-uri, fundaţii, asociaţii 

etc. în scopul derulării unor proiecte 

educaţionale 

Permanent Director 

Responsabilul cu 

proiecte 

educaţionale 

Cadre didactice 

Protocoale de 

colaborare 

Creşterea 

gradului de 

cooperare cu 

comunitatea 

locală 

Număr de 

proiecte derulate 

36. Colaborarea cu mass-media locală în Conform Directori Comunicate de Promovarea Număr de 
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vederea informării opiniei publice şi 

atragerii sprijinului posibililor parteneri 

planului de 

acţiune 

Responsabilul cu 

proiecte 

educaţionale 

Consilier de 

imagine 

presă activităţilor 

Creşterea 

interesului 

pentru 

depunerea de 

aplicaţii 

comunicate în 

presă 

 
 

OBIECTIV GENERAL 3: 
Realizarea managementului instituţional pe principii de eficienţă, transparenţă şi responsabilitate publică 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv specific Acţiuni Orizont 

temporal 

Responsabili/ 

parteneri 

Resurse 

informaţionale 

Indicatori de 

realizare 

Modalităţi de 

evaluare 

 

3.1. Asigurarea cadrului legal şi procedural necesar desfăşurării activităţii la nivelul şcolii 

 

         DOMENIUL RESURSE INFORMAŢIONALE, MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

37. Informare privind actele emise de MEN şi 

aplicarea acestora 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

CA, CP 

Metodologii, 

ordine, note, 

precizări, 

instrucţiuni etc. 

Afişarea actelor 

MEN 

Respectarea 

legislaţiei 

Avizier 

Documente 

şcolare 

Procese-

verbale ale CP 

şi CA 

38. Actualizarea/elaborarea procedurilor pentru 

aplicarea coerentă şi sistematică a legislaţiei 

Oct.-dec. 2017 Directori 

Comisia SCMI 

Prevederi 

legislative, 

metodologii, 

regulamente 

Cunoaşterea şi 

respectarea 

procedurilor la 

nivelul şcolii 

Procedurile 

şcolii 

Registrul şi 

manualul de 

proceduri 

Decizii emise 
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Regulament 

intern 

39. Reactualizarea şi validarea regulamentului 

intern de organizare şi funcţionare 

Sept.-oct. 2017 Directori 

CP, CA 

Legislaţie 

specifică 

Existenţa, 

cunoaşterea şi 

aplicarea 

ROFUIP şi RIOF 

la nivelul şcolii 

Regulamentul 

intern de 

organizare şi 

funcţionare 

40. Dezvoltarea SCMI la nivelul şcolii Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Comisia SCMI 

Legislaţie 

specifică 

Elaborarea 

programului de 

dezvoltare SCMI 

Gestionarea 

riscurilor la 

nivelul şcolii 

Programul de 

dezvoltare 

SCMI 

Registrul 

general al 

riscurilor 

Planul de 

implementare 

a SCMI 

Proceduri 

elaborate 

Registrul de 

proceduri 

                         DOMENIUL RESURSE UMANE 

 

 

41. Monitorizarea activităţii personalului şcolii, 

aplicarea legislaţiei în vigoare etc. 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

CA 

Responsabili 

comisii metodice 

CEAC 

Legislaţie 

specifică 

Respectarea 

legislaţiei în 

proiectarea, 

realizarea şi 

evaluarea 

activităţii la 

nivelul şcolii 

Rapoarte 

specifice 

42. Elaborarea criteriilor specifice pentru Conform Directori Legislaţie Asigurarea Criterii 
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înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi 

pentru mobilitatea personalului didactic 

calendarelor CA specifică caracterului 

nediscriminatoriu 

al criteriilor 

elaborate 

specifice 

elaborate 

3.2. Eficientizarea managementului la nivelul şcolii prin utilizarea unor instrumente manageriale performante şi în concordanţă cu standardele 

de calitate 

 

DOMENIUL CURRICULUM 

 

43. Elaborarea Raportului privind starea 

învăţământului la sfârşitul anului şcolar 

2016-2017, pe baza diagnozei mediului 

educaţional 

Octombrie 2017 Directori 

Responsabili 

comisii 

metodice/de lucru 

Analiza nevoilor 

individuale şi de 

grup ale 

beneficiarilor 

educaţiei la 

nivelul şcolii 

Realizarea 

analizei SWOT 

Includerea în 

starea 

învăţământului a 

concluziilor 

privind eficienţa 

managerială 

Raportul privind 

starea 

învăţământului 

la sfârşitul 

anului şcolar 

2016-2017 

44. Elaborarea Planului managerial al şcolii şi 

monitorizarea implementării lui 

Oct. 2017 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori Politicile şi 

strategia 

educaţională la 

nivel 

local/judeţean/ 

naţional 

Instrumente de 

monitorizare/ 

evaluare 

Corelarea 

planurilor 

manageriale la 

nivel de 

compartimente/ 

disciplină/ 

comisie cu 

planul 

managerial al 

şcolii 

Planul 

managerial 

anual şi 

semestrial 

Grile de 

monitorizare/ 

evaluare internă 

pentru 

implementarea 

planului 

managerial 

 

 



Liceul Teoretic „Callatis” 

Str. Rozelor nr. 42, Mangalia 905500, 

Jud. Constanta Tel./Fax: +40-241-754000 

E-mail:teoretic_callatis@yahoo.com,www callatis.ro 

 

26 

 

DOMENIUL RESURSE UMANE 

 

45. Elaborarea bazei de date privind personalul 

didactic încadrat la fiecare disciplină în anul 

şcolar 2017-2018 

Oct. 2017 Directori 

Secretar şef 

Raport specific Realizarea unei 

baze de date 

complete 

Situaţia 

încadrării cu 

personal 

didactic 

46. Proiectarea Planului anual de şcolarizare Dec. 2017 Directori 

CP, CA 

Legislaţie 

specifică 

Fundamentarea 

ofertei 

educaţionale pe 

baza nevoilor de 

dezvoltare 

personală a 

elevilor şi ale 

comunităţii 

locale 

Procese-verbale 

ale CP, CA 

Hotărâri 

adoptate 

Proiectul 

Planului de 

şcolarizare 

47. Realizarea încadrării cu personal didactic 

conform calendarului de mobilităţi 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

CP, CA 

Legislaţie 

specifică 

Realizarea 

mobilităţii 

cadrelor 

didactice 

Lista posturilor 

vacante 

Proceduri 

specifice 

48. Coordonarea funcţionării compartimentelor 

funcţionale ale şcolii 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

CA 

Legislaţie 

specifică 

Actualizarea 

procedurilor 

Întocmirea fişei 

postului a 

personalului 

şcolii 

Planuri 

manageriale de 

activitate 

Proceduri 

Fişe de post 

semnate 

49. Verificarea modului de desfăşurare a 

activităţii la nivelul comisiilor metodice, 

conform atribuţiilor 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

CA 

Responsabili 

comisii metodice 

ROFUIP Îndeplinirea 

atribuţiilor în 

orizontul de 

timp optim 

Rapoarte 

specifice 

50. Gestionarea tuturor etapelor de mobilitate a Conform Directori Metodologia de Respectarea Ocuparea 
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personalului didactic pentru anul şcolar 

2018-2019 

calendarului de 

mobilităţi 

CA 

Comisia de 

mobilitate 

mobilitate a 

personalului 

didactic 

Legislaţie 

specifică 

legislaţiei în 

fiecare etapă de 

mobilitate 

posturilor 

conform 

legislaţiei în 

vigoare 

51. Verificarea activităţii de secretariat, 

completarea şi arhivarea documentelor 

şcolare, acte de studii 

Semestrul II 

2018 

Directori 

CA 

Legislaţie 

specifică 

Completarea şi 

arhivarea 

documentelor 

conform 

legislaţiei în 

vigoare 

Rapoarte 

specifice 

52. Monitorizarea înregistrării absenţelor, a 

notării ritmice, aprobarea graficului de 

susţinere a tezelor 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Comisia de 

frecvenţă şi 

ritmicitate a 

notării 

Legislaţie 

specifică 

Respectarea 

precizărilor 

ROFUIP 

Rapoarte 

specifice 

DOMENIUL RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

53. Fundamentarea proiectului de buget pentru 

anul financiar 2018, analiza propunerilor 

compartimentelor funcţionale ale şcolii 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Compartiment 

financiar, 

administrativ 

CA 

Legislaţie 

specifică 

Respectarea 

termenului de 

fundamentare 

Documente 

financiare 

54. Asigurarea gestionării şi administrării, în 

condiţiile legii, a integrităţii liceului 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

CA 

Legislaţie 

specifică 

Realizarea 

situaţiei 

financiare 

asupra 

patrimoniului 

Efectuarea 

execuţiei 

Documente 

financiare 

Raport anual cu 

referire la 

rezultatele 

preconizate şi la 

cele obţinute 
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bugetare 

55. Organizarea activităţilor de achiziţie a 

prestărilor de servicii, execuţie lucrări, 

bunuri, conform legislaţiei în vigoare 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

CA 

Comisia de 

achiziţii 

Legea 98/2016 

HG 395/2016 

Respectarea 

legislaţiei 

specifice 

achiziţiilor 

Referate 

Caiet de sarcini 

56. Intocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli 

bugetare şi extrabugetare, precum şi a 

lucrărilor de planificare financiară 

Nov.-dec. 2017 Directori 

Compartiment 

financiar, 

administrativ 

CA 

Legislaţie 

specifică 

Aprobarea 

proiectului de 

buget în CA 

Bugetul de 

venituri şi 

cheltuieli 

57. Evaluarea realizării planului de achiziţii şi a 

utilizării fondurilor extrabugetare 

Anul şcolar 

2017-2018 

Director 

Compartiment 

financiar 

CA 

Legislaţie 

specifică 

Aprobarea 

planului în CA 

Proces.verbal al 

CA 

58. Monitorizarea derulării investiţiilor şi 

reparaţiilor la nivelul şcolii 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Compartiment 

financiar 

CA 

Legislaţie 

specifică 

Program de 

monitorizare a 

investiţiilor şi 

reparaţiilor 

Documente 

financiare 

DOMENIUL RELAŢII COMUNITARE 

 

59. Identificarea de parteneri pentru derularea 

unor parteneriate la nivel local/judeţean 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

CA 

Legislaţie 

specifică 

Încheierea de 

acorduri de 

partenriat 

Acordurile de 

parteneriat 

3.3. Îmbunătăţirea managementului la nivelul clasei prin formarea continuă a personalului didactic al şcolii  

 

DOMENIUL CURRICULUM 

 

60. Realizarea analizei de nevoi de formare 

continuă 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Responsabilul 

comisie de 

Chestionare pe 

tema formării 

continue 

Identificarea de 

nevoi reale de 

formare 

Analiza SWOT 

a comisiei de 

perfecţionare 
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perfecţionare şi 

formare continuă 

Parteneri : CCD 

Constanţa, 

CJRAE 

continuă la 

nivelul şcolii 

Analiza de nevoi 

de formare 

61. Participarea cadrelor didactice la activităţi  

ştiinţifice, simpozioane, conferinţe etc. 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Responsabilul 

comisie de 

perfecţionare şi 

formare continuă 

Regulamente 

specifice 

Dovezi ale 

participării 

cadrelor 

didactice la 

activităţi 

ştiinţifice 

Protocoale de 

parteneriat 

Certificate, 

diplome 

DOMENIUL RESURSE UMANE 

 

62. Realizarea tabloului de bord al 

perfecţionării : baza de date privind 

examenele de definitivat şi grade didactice ; 

stagii de formare şi perfecţionare 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Responsabilul 

comisie de 

perfecţionare şi 

formare continuă 

Legislaţie 

specifică 

Actualizarea 

bazei de date 

Tabloul de bord 

al perfecţionării 

63. Participarea cadrelor didactice la activităţi 

de formare în domeniul asigurării calităţii şi 

pe tematica scrierii proiectelor educative 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Responsabilul 

comisie de 

perfecţionare şi 

formare continuă 

CEAC 

CA 

Legislaţie 

specifică 

Identificarea 

cadrelor 

didactice care 

participă la 

activităţile de 

formare 

Statistici privind 

participarea 

Ghid de bune 

practici 

64. Consilierea cadrelor didactice debutante în 

vederea informării privind perfecţionarea 

prin grade didactice 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Responsabilul 

comisie de 

perfecţionare şi 

formare continuă 

Legislaţie 

specifică 

Respectarea 

legislaţiei în 

vigoare privind 

perfecţionarea 

pri grade 

Procese-verbale 
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CEAC 

CA 

didactice 

65. Monitorizarea impactului formării continue 

în activitatea didactică 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Responsabilul 

comisie de 

perfecţionare şi 

formare continuă 

CEAC 

CA 

Legislaţie 

specifică 

Verificarea 

aplicabilităţii în 

activitatea 

profesională a 

achiziţiilor 

dobândite în 

cadrul 

programelor de 

formare 

Fişe de 

observare a 

lecţiei 

Procese-verbale 

DOMENIUL RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

66. Asigurarea bazei logistice necesare 

desfăşurării de programme de formare în 

şcoală 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Responsabilul 

comisie de 

perfecţionare şi 

formare continuă 

Reglementări 

MEN 

Normative de 

dotări 

Adecvarea bazei 

logistice 

Dotări IT, video 

DOMENIUL RELAŢII COMUNITARE 

 

67. Iniţierea de proiecte cu finanţare externă şi 

monitorizarea proiectului Erasmus+ 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Responsabil cu 

proiecte 

educaţionale 

Legislaţie 

specifică 

Grafic de 

monitorizare 

Rapoarte 

specifice, 

informări, baze 

de date 
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PLAN DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A MANAGEMENTULUI LA NIVELUL  

LICEULUI TEORETIC „CALLATIS” MANGALIA 

 

Implementarea Planului managerial al Liceului Teoretic „Callatis” Mangalia va fi realizată de către fiecare persoană responsabilizată prin fişa 

postului/decizie/SCMI. 

 

Monitorizarea va reprezenta urmărirea realizării obiectivelor/activităţilor propuse, pe baza informaţiilor cantitative şi calitative (rapoarte, 

informări etc.). 

 

Evaluarea va consta în formularea de analize şi concluzii privind progresul înregistrat în vederea atingerii obiectivelor propuse şi acordarea de 

punctaje în fişa de evaluare anuală. 

 

Se vor urmări sistematic: 

- Corespondenţa între acţiunile planificate şi cele realizate; 

- Realizarea de acţiuni corective în cazul unor posibile deficienţe privind respectarea termenelor sau îndeplinirea unor indicatori de calitate. 

 

Scopul monitorizării/evaluării: 

- Îmbunătăţirea practicii manageriale, prin raportare la gradul de realizare a obiectivelor propuse şi schimbările ce trebuie introduse în 

planurile manageriale ulterioare; 

- Fundamentarea rezultatelor implementării managementului pe baza deciziilor ulterioare de nivel strategic; 

- Oferirea unui feed-back către grupurile-ţintă şi către toţi partenerii; 

- Analiza impactului implementării sistemului de management al Liceului Teoretic „Callatis” la nivel local. 

 

Se vor urmări cu prioritate: 

-    Progresul: gradul de avansare în raport cu obiectivele şi termenele propuse; 

-    Calitatea: nivelul atingerii scopului propus, plus valoarea în urma realizării obiectivelor; 
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-    Rezultatele: respectarea indicatorilor de realizare a obiectivelor propuse; 

-    Costurile: concordanţa/neconcordanţa dintre resursele planificate şi cele efectiv utilizate (finanţe, timp, dotare). 

 

Procesul de evaluare va fi asigurat atât de către echipa managerială, cât şi de către echipa de implementare, pentru fiecare compartiment, 

conform deciziilor, prin: 

- Întâlniri şi şedinţe de lucru pentru informare, feed-back, actualizare; 

- Includerea de acţiuni specifice în planul de activitate al consiliului de administraţie, al compartimentelor funcţionale ale şcolii; 

- Prezentarea de rapoarte semestriale şi anuale; 

- Revizuirea periodică şi realizarea corecţiilor necesare. 

 

Direcţii ale analizei de impact asupra: 

- Grupurilor ţintă 

- Politicii şi legislaţiei în domeniu 

- Majorării resurselor disponibile pentru continuarea acţiunilor 

- Cooperării cu alte instituţii similare 

 

Activităţile de monitorizare şi evaluare vor consta în: 

- Realizarea procedurilor de monitorizare a atingerii obiectivelor; 

- Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor; 

- Analiza datelor privind nivelul de atingere a ţintelor; 

- Stabilirea impactului asupra beneficiarilor educaţiei; 

- Realizarea rapoartelor de analiză a documentelor manageriale. 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. CORINA MIHALACHE  


