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Prezentat şi avizat în şedinţa Consiliului Profesoral din 15.02.2021  

Aprobat în Consiliul de Administraţie din 19.02.2021  

 

PLAN MANAGERIAL - ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

SEMESTRUL al II-lea 

Nr. 

crt. 

Domeniul funcţional Obiective Măsuri/Acţiuni Responsabili Perioada Indicatori de 

realizare 

I. MANAGEMENT 

INSTITUŢIONAL 

-Creşterea rolului şi 
responsabilităţii manageriale 
în coordonarea procesului 
instructiv-educativ; 

-Realizarea analizei 

activităţii din semestrul I; 
-Implicarea Consiliului de 

Administraţie şi a 

Consiliului Profesoral în 
actul de conducere a 

procesului de învăţământ; 
-Implicarea Comisiei pentru 

Curriculum în asigurarea 
informaţiilor privind 
curriculum naţional şi 
formarea continuă; 
-Implicarea CEAC în 
realizarea unui învăţământ 
de calitate. 

I. Întocmirea documentelor 

manageriale:  

-Planul managerial pentru 

semestrul al II-lea; 

-Tematica şedinţelor 
Consiliului Profesoral şi 
Consiliului de Administraţie 

în semestrul al II-lea; 

-Raportul activităţii 
instructiv-educative din 

semestrul I; 

-Raportul activităţii CEAC 
din semestrul I; 

-Rapoartele ariilor 

curriculare şi comisiilor de 
lucru; 

-Programul formării 
continue pe semestrul al II-

lea. 

 

Director 

Cadre didactice 

 

Director 

Responsabili arii 

curriculare 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Directori 

Responsabili 

comisii metodice 

Responsabil 

CEAC 

Responsabilul 

Comisiei de 

formare şi 
perfecţionare 

 

 

Feb. 2021 

 

Feb. 2020 

 

 

Feb. 2021 

 

 

 

Feb. 2021 

 

 

 

 

Procese-verbale CA 

 

Documentele 

manageriale 

 

Rapoarte de activitate 

 

 

 

 

Oferta pentru formare 

a CCD Constanţa 

II. CURRICULUM -Centrarea demersurilor 

didactice pe formarea şi 
dezvoltarea competenţelor 

 II.1.Revizuirea orarului 

şcolii cu respectarea 
curbelor de efort al elevilor; 

Directori 

 

 

Februarie 

2021 

 

Orarul şcolii 
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funcţionale de bază, 
necesare continuării studiilor 
liceale; 

-Diversificarea graduală a 
ofertei curriculare; 

-Centrarea profesorului pe 

comportamentele specifice 

rolurilor de organizator şi 
mediator al experienţelor de 
învăţare; 

-Creşterea responsabilităţii 
şcolii faţă de beneficiarii 
educaţiei şi implicarea 
sporită în viaţa comunităţii 
locale; 

-Monitorizarea asigurării 
calităţii şi eficienţei 
procesului instructiv-

educativ promovat de 

şcoală. 

II.2.Elaborarea planificărilor 
pe semestrul al II-lea la toate 

disciplinele de studiu; 

II.3.Întocmirea proiectelor 
didactice pe tot parcursul 

anului şcolar de către 
profesorii debutanţi şi a 
schiţelor de proiect de către 
cadrele didactice cu gradele I 

şi II; 
II.4.Organizarea Examenului 

de Certificare a calificării 
profesionale a absolvenților 
ȋnvățămȃntului postliceal - 
Școala de maiștri, şi a 
simulării pentru examenul de 

bacalaureat; 

II.5.Monitorizarea 

parcurgerii ritmice a 

materiei prin verificarea 

consemnărilor zilnice din 
condica de prezenţă şi prin 
efectuarea de asistenţe la 
ore; 

II.6.Elaborarea programelor 

de pregătire suplimentară 
pentru examenul de 

bacalaureat; 

II.7.Evaluarea ritmică a 
elevilor şi stabilirea 
măsurilor ameliorative. 

Responsabili 

comisii metodice 

 

Membrii comisiei 

de întocmire a 
orarului 

 

 

 

 

Cadrele didactice 

ale şcolii 
 

 

 

 

 

Membrii comisiei 

de verificare a 

cataloagelor 

 

 

 

 

Cadrele didactice 

ale şcolii 
 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Februarie- 

Martie 2021 

 

 

 

 

 

Aprilie 2021 

 

 

 

 

 

 

Februarie- 

Aprilie 2021 

 

 

Permanent 

 

Planificări cadre 
didactice 

 

Dosarele catedrelor şi 
mapa profesorului 

 

 

 

 

 

Rapoarte de 

constatare, planuri de 

măsuri 
 

 

 

 

Fişe de observare a 
lecţiei 
 

 

 

III. RESURSE UMANE 

 

a. Cadre didactice 

 

-Asigurarea personalului 

didactic calificat, didactic 

auxiliar şi nedidactic prin 

Proiectul de Şcolarizare 

III.1.Elaborarea Proiectului 

de Şcolarizare pentru anul 

şcolar 2021-2022; 

III.2.Derularea activităţilor 

Director 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Februarie 

2021 

 

 

Proiectul de 

Şcolarizare 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Elevi 

2021-2022; 

-Eficientizarea activităţii în 
cadrul comisiilor metodice; 

-Perfecţionarea şi formarea 
continuă a cadrelor 
didactice; 

-Extinderea experienţei 
„bunelor practici” în 
activitatea didactică; 
-Eficientizarea comunicării 
şi aplanarea conflictelor. 
 

 

 

 

-Asigurarea de şanse egale 
în educaţie pentru toţi elevii 

şcolii; 
-Creşterea procentului de 
promovabilitate; 

-Reducerea absenteismului/ 

abandonului şcolar; 
-Formarea unei conduite 

civilizate; 

-Stimularea potenţialului 
creativ al elevilor prin 

implicarea lor în activităţile 
extraşcolare. 

referitoare la mobilităţile 
cadrelor didactice; 

III.3.Susţinerea inspecţiilor 
de specialitate de către 

cadrele didactice înscrise la 

examenele de obţinere a 
gradelor didactice; 

III.4.Realizarea tabloului de 

bord al perfecţionării; 
III.5.Participarea la cursurile 

de formare organizate de ISJ 

şi CCD, precum şi de către 

alţi ofertanţi; 
III.6.Revizuirea graficului 

serviciilor pe şcoală. 
III.7.Derularea unor 

programe de pregătire 
suplimentară la disciplinele 
de bacalaureat; 

III.8.Monitorizarea 

frecvenţei elevilor şi 
stabilirea unor planuri de 

măsuri în vederea reducerii 
absenteismului; 

III.9.Monitorizarea cazurilor 

de indisciplină şi întocmirea 
unui plan de măsuri privind 

combaterea violenţei în 
şcoală; 
III.10.Implicarea elevilor în 
proiecte şi activităţi 
extraşcolare. 

Comisia de 

mobilităţi 
 

Comisia de 

formare şi 
perfecţionare 

 

 

Comisia de 

întocmire a 

serviciilor pe 

şcoală 

 

 

 

Membrii comisiei 

de verificare a 

cataloagelor 

 

Directori 

Profesori-diriginţi 
 

 

 

Responsabilul 

comisiei de 

prevenire şi 
combatere a 

violenţei 
 

CPPE 

Pe parcursul 

semestrului 

 

Pe parcursul 

semestrului 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul 

semestrului 

 

 

Martie- 

aprilie 2021 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Procese verbale 

Rapoarte 

Decizii 

 

Adeverinţe cursuri 
 

 

 

Graficele serviciilor 

 

 

Grafice de pregătire 

 

 

 

Tabele cu frecvenţa 
elevilor şi planuri de 
măsuri 
 

Plan de măsuri 
 

 

 

 

Proiecte educative 

IV. RESURSE 

MATERIALE ŞI 
FINANCIARE 

-Asigurarea condiţiilor 
materiale necesare 

desfăşurării procesului 

IV.1.Prezentarea Proiectului 

de buget în Consiliul de 
Administraţie; 

Directorul 

 

 

Februarie 

2021 

 

Proiectul de buget 
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instructiv-educativ; 

-Asigurarea funcţionării 
instalaţiilor termice, sanitare 
şi electrice; 
-Atragerea de fonduri 

extrabugetare; 

-Îmbunătăţirea şi 
modernizarea bazei 

materiale a şcolii.  

IV. 2.Prezentarea raportului 

financiar-contabil pe 

semestrul I; 

IV.3.Repartizarea unor 

fonduri extrabugetare pentru 

premierea elevilor; 

IV.4.Realizarea unor note de 

fundamentare pentru 

investiţii. 

Contabilul şef 
 

 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul 

semestrului 

 

 

 

Raport financiar-

contabil 

 

 

Proces verbal 

 

Note de fundamentare 

V. COLABORAREA CU 

ASOCIAŢIA DE 
PĂRINŢI ŞI 

COMUNITATEA 

LOCALĂ 

-Mediatizarea şcolii şi 
politicii sale educaţionale în 
vederea creării unei imagini 
pozitive în comunitate; 
-Creşterea gradului de 
implicare a părinţilor în 
politica educaţională a 
şcolii. 

V.1.Realizarea şi promovarea 
Ofertei Educaţionale a şcolii; 
V.2.Participarea la Târgul de 
Ofertă Educaţională; 

V.3.Promovarea ofertei 

şcolare prin vizite la şcolile 
din Mangalia şi din zona 

limitrofă; 
V.4.Consolidarea 

parteneriatului cu DAMEN, 

SC SERVICE Automobile, 

SC AVÂNTUL SCM; 

V.3.Implicarea familiei în 
activităţile formativ-

educative ale elevilor. 

Director 

Comisia pentru 

promovarea 

imaginii şcolii şi a 
ofertei 

educaţionale 

 

Director 

Asociaţia de 
Părinţi 

 

Consilierul şcolar 

Martie - mai 

2021 

 

 

Mai 2021 

 

 

 

 

Permanent 

Pliante 

Film educaţional 
 

 

 

Procese verbale  

 

 

Protocoale de 

activitate 

 

Director, 

Prof. Virginica Barabaș 

 


