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CONTEXT LEGISLATIV 
 

- 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; 
- OME nr. 3189/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, 

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011; 
- OMECTS nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Obiectivele Strategiei Europa 2020, Capitolul IV: Educație; Strategia Uniunii Europene: „Educație și formare 2020”;  
- OMENCŞ nr. 3844/2016 pentru aprobarea regimului actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; 
- OMEC nr. 5447/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
- 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; 

- OME 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar;  

- OMENCȘ 4721/2016 Statutul elevilor; 
- Legea nr. 35/2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ; 
- Ordonața de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobata prin Legea nr. 87/2006;  
- Legea 53/2003- Codul Muncii – republicată în 2011;  
- OMECI nr. 5132/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;  
- Ordin privind organizarea și desfățurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2021- 2022;  
- Alte ordine, note, notificări şi precizări ale ME şi ISJ. 

Analiza contextului legislativ, social, economic internaţional, naţional şi regional evaluează schimbările majore care se petrec şi identifică tendinţele 
și provocările care vor influenţa mediul educațional în dezvoltarea sa, proces care trebuie să concorde cu nevoile manifestate şi transformările reale din 
societate. 
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ARGUMENT 
 

Societatea contemporană este foarte dinamică şi, în consecință, factorii implicaţi în activitatea de educaţie trebuie să se adapteze rapid la schimbări, 

să le gestioneze responsabil prin proiectarea activităţii din școală, atât pe termen scurt - prin planurile operaţionale, cât şi pe termen lung, prin planul de 

acțiune al școlii. Realizarea unei educații pe principiul dezvoltării durabile nu poate fi susţinută decât de un sistem de educaţie performant şi flexibil, bazat 

pe inovaţie, disponibilitate şi cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. În acest context, liceul nostru urmăreşte să educe elevul nu numai pentru a dobândi 

informația, ci mai ales pentru a o valorifica, aplicând-o în mod creativ în practică.                                                                                               

Planul Managerial pentru anul şcolar 2020-2021 este elaborat pornind de la faptul că educaţia şi formarea au un rol fundamental în realizarea 

obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, în special prin înzestrarea cetăţenilor cu competenţele şi 

aptitudinile de care economia europeană şi societatea europeană au nevoie pentru a rămâne competitive şi inovatoare, dar şi prin contribuţia lor la 

promovarea coeziunii şi incluziunii sociale. Planul Managerial al Liceului tehnologic ”Ion Bănescu” pentru anul școlar 2021-2022 are drept prioritate 

atragerea elevilor spre studiu, dezvoltarea unei gândiri creative a acestora, prin asigurarea calităţii procesului instructiv – educativ, în concordanţă cu noile 

cerinţe ale integrării învăţământului românesc în Uniunea Europeană și 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. Acest plan urmăreşte armonizarea 

funcţionării şi organizării activităţii Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia cu sistemul naţional de educaţie, performanţa didactică, promovarea 

calităţii în actul educativ, extinderea integrării şi incluziunii elevilor defavorizaţi, 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. 

Întregul proces de instrucţie şi educaţie al liceului nostru trebuie să fie centrat pe un set de valori care să imprime şi să definească profilul moral şi 

acţional al absolvenţilor noştri. 
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VIZIUNEA ŞCOLII 

Calitate, competență, profesionalism, performanță, egalitatea șanselor, învăţământ profesional şi tehnic eficient, orientat 
către piaţă şi adaptat nevoilor în schimbare ale comunităţii locale şi aspiraţiilor individuale. 
 
 

MISIUNEA ŞCOLII 

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” contribuie la dezvoltarea unui învăţământ profesional şi tehnic de calitate, atractiv, care oferă şanse egale de 
dezvoltare personală şi profesională fiecărui elev astfel încât acesta să poată ocupa un loc de muncă şi să-şi continue pregătirea de-a lungul întregii vieţi, 
să poată contribui ca absolvent al învăţământului profesional şi tehnic la dezvoltarea economică a comunităţii sale. Pentru aceasta, şcoala, împreună cu 
partenerii săi sociali, îşi propune crearea condiţiilor propice unei bune formări a elevilor în domeniile mecanică, electromecanică, electronică și 
automatizări, estetica și igiena corpului omenesc. Scopul acestei colaborări îl reprezintă formarea unor competenţe profesionale, care să le permită 
absolvenţilor integrarea pe piaţa muncii din România, precum şi pe piaţa Uniunii Europene. 

Misiunea Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” este de a forma viitorii specialişti în funcţie de cerinţele de pe piaţa muncii. 
  

VALORI 

 Calitate 
 Competență 
 Corectitudine 
 Demnitate 
 Integritate 
 Respect 
 Perseverență 
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 ANALIZA S.W.O.T. 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de 
învăţământ, ordine de ministru, programe şcolare, standarde de pregătire profesională, 
auxiliare curriculare); 

- Includerea a trei nivele de învăţământ și a celor 2 secții sportive – fotbal/lupte libere, la 
CSS; 

- Dezvoltarea formelor de învăţământ orientate cu predilecţie spre satisfacerea nevoilor 
angajatorilor; 

- Adaptarea și dezvoltarea ofertei educaţionale a şcolii la cerinţele pieţei muncii; 

- Elaborarea anuală a Proiectului planului de şcolarizare în concordanţă cu recomandările 
PLAI; 

- Realizarea integrală a planului de şcolarizare; 
- Interes și efort ridicat al cadrelor didactice și al conducerii pentru realizarea planului de 

școlarizare; 
- Actualizarea anuală a PAS; 

- Adaptarea conținuturilor și metodelor de învățământ la cerinţele angajatorilor și a 
operatorilor economici parteneri; 

- Reluarea derulării proiectului Erasmus+, cu numărul de referință 2019-1- RO01-KA102-
061412, cu titlul “Experiență Europeană - oportunitate pentru viitorii mecanici auto", adresat 
unui nr. de 28 elevi din clasele a X- a/a XI-a, învățământ profesional, nivel 3, domeniul de 
pregătire de bază mecanică, calificarea mecanic auto; 

- Desfăşurarea în   şcoală   a   pregătirii   suplimentare   la   disciplinele   de bacalaureat; 
- Existența a patru laboratoare de informatică dotate cu 90 de calculatoare conectate la 

INTERNET și a laboratoarelor de specialitate; 
- Centrul de Documentare şi Informare, cu peste 25.000 de volume, dotat cu calculatoare conectate 

la Internet la care elevii au acces și în afara orelor de curs; 
- Existenţa cabinetului de asistenţă psihopedagogică și a cabinetului medical; 

- Avalanşa mare de informaţii şi reglementări; 
- Slaba implicare a părinţilor privind opţiunile elevilor; 
- Există cadre didactice care nu au participat la 

cursuri de formare și dezvoltare profesională; 

- Există cadre didactice care nu s-au înscris pentru grade 
didactice; 

- Slaba acomodare la schimbarea reală; 
- Dezinteresul elevilor din clasele terminale de liceu pentru 

pregătire în vederea promovării examenului de 
bacalaureat; 

- Nivelul scăzut de pregătire al elevilor admiși în 
învățământul profesional; 

- Numărul mare de absențe ale unor elevi din învățământul 
liceal și profesional; 

- Existența unor clase cu efective mari de elevi; 

- Existența fenomenului violenţei în rândul elevilor; 

- Număr redus de titluri de carte de specialitate;  

- Nu au fost aplicate instrumente de investigare a gradului 
de satisfacţie al agenţilor economici, parteneri de practică 
faţă de formarea profesională iniţială furnizată de şcoală, 
în acest sens neexistând rapoarte ale comisiilor de 
investigare; 

- Slaba implicare a unor cadre didactice în menţinerea 
ordinii şi disciplinei în şcoală; 

- Lipsa sau ineficiența inițiativei personale; 
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- Personalul de conducere a școlii a parcurs stagiile de formare în domeniul 
managementului; 

- Personalul didactic din unitate este titular sau suplinitor calificat; 

- Personal didactic calificat, cu o bună pregătire metodico-ştiinţifică şi cu o vastă 
experienţă profesională, majoritatea cu gradele didactice I şi II, profesori-formatori, 
membri ai Corpului Naţional de Experţi în Management, doctor; 

- Personal didactic auxiliar cu o bună pregătire profesională; 
- Relaţiile interpersonale (profesor-elev, profesori - părinţi, profesori - profesori etc.) 

existente pot favoriza crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ; 
- Existenţa Consiliului Elevilor care poate fi o pârghie pentru ameliorarea 

relaţiei profesor-elev; 
- Perfecţionarea actului didactic prin implicarea cadrelor didactice în activităţi de formare 

continuă; 
- Consilierea pentru buna orientare privind cariera, în scopul responsabilizării elevilor şi 

informării părinţilor; 
- Derularea de activităţi școlare/extraşcolare care să favorizeze autocunoaşterea,          

dezvoltarea abilităţilor şi aptitudinilor personale, inserţia socială; 
- Promovabilitate ridicată la examenul de certificare a  calificării profesionale; 
- Implicarea şcolii în acţiuni de voluntariat cu instituţiile din localitate; 
- Număr mare de cadre didactice implicate în proiecte educative și diversitatea 

programului de activităţi educative; 
- Interesul elevilor de a se implica în multe activităţi extraşcolare şi de a participa la 

procesul de luare a deciziilor în şcoală. 

- Număr mare de cazuri cu climat familial 
necorespunzător, lipsit de afecțiune, dezinteres sau 
dominat de violență verbală și/sau fizică; 

- Slabă implicare a familiei în viaţa şcolii şi 
comunităţii; 

- Lipsa unor deprinderi de activitate intelectuală din 
partea elevilor; 

- Lipsa de motivație a învățării la mulți dintre elevi; 
- Absenteismul cu risc de părăsire timpurie a școlii 

crescut, datorat în parte, situației socio-economice 
precare (familii dezorganizate, părinți plecați în 
străinătate); 

- Numărul mare   de   elevi   repetenţi   în   
învățământul obligatoriu respectiv exmatriculaţi în 
clasele terminale; 

- Rezultatele slabe la examenul de bacalaureat;  

- Uzura morală a unor echipamente necesare 
desfășurării în condiții optime a procesului instructiv-
educativ; 

- Fonduri băneşti insuficiente pentru stimularea 
cadrelor didactice şi elevilor, pentru achiziţionarea 
unor echipamente şi materiale didactice, pentru  
întreţinerea spaţiilor şcolare. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţiile 
guvernamentale şi non-guvernamentale în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional; 

- Buna colaborare a școlii cu autoritățile locale: Primărie, Administrație locală, 
Inspectoratul școlar, CJRAE; Poliţia Locală, Poliția Municipală, Jandarmerie; 

- Lipsa de interes şi implicarea scăzută a părinţilor în 
cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii; 

- Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu 
educaţia şi evoluţia propriilor copii; 
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- Reabilitarea atelierelor de pregătire practică – refacere pardoseli;  

- Reparații generale și renovare (montat/ demontat parchet, montat/demontat calorifere);  

- Reparații generale și renovarea parterului liceului - 3 laboratoare, o sală de clasă, 5 
cabinete și 5 anexe - laborator/cabinet/orar (placări tavane, lucrări de parchetare, tencuieli, 
gleduri, montat calorifere, zugrăveli interioare, ferestre PVC, uși PVC); 

- Achiziționarea a 55 de sisteme de operare și a 2 laptopuri cu sisteme de operare; 
- Achiziționarea de jaluzele verticale pentru laboratoarele: Biologie, TIC1, TIC2, TIC 

3, AEL, cabinetele: MOM, TAC, lb. Română, sala 1, sala 5, sala 8, arhivă, director; 
- Realizarea unui sistem de detecție și avertizare la incendiu în corp C2; 

- Achiziționarea a 25 lămpi UV; 
- 20 router wirless – sponsorizare Telekom și achiziționarea a 20 de abonamente 

internet; 

- Redimensionarea subsistemului de supraveghere (interior și exterior); 
- Realizarea unui sistem de control acces (intrare elevi – liceu și cămin, intrare 

personal, cancelarie liceu); 

- Reabilitare poartă acces cu telecomandă; 
- Reparații sală de sport (reparații, zugrăveli, PVC – ferestre, uși, extindere toilete, 

gresie, faianță, boilere, dușuri) + reparații și zugrăveli exterior; 
- Realizarea unui sistem de supraveghere audio – video integrat (parter + etaj I liceu); 

- Reparații și zugrăveli în cabinetul de română și sala 8; 

- Achiziționarea a 3 laptop-uri cu sisteme de operare, 2 video-proiectoare, 1 ecran de 
proiecție, 15 calculatoare cu sisteme de operare, o multifuncțională, 5 tablete grafice, 
15 mese de calculator, 1 dulap pentru documente, 1 instrument de lucru pentru 
cabinetul de consiliere, rechizite și consumabile – prin proiectul ROSE; 

- 10 tablete cu android și internet – prin Programul Național ”Școala de acasă”; 
- 58 laptopuri cu sistem de operare – prin Proiectul privind învățământul secundar – 

ROSE; 

- Fonduri financiare insuficiente pentru desfăşurarea 
activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 

- Fonduri financiare insuficiente pentru formarea 
cadrelor didactice; 

- Lipsa manualelor la multe module de specialitate, atât la 
ciclul inferior cât și la ciclul superior; 

- Dotarea insuficientă a laboratoarelor de specialitate și a 
atelierelor de instruire practică; 

- Număr insuficient de videoproiectoare necesare în 
activitatea didactică, 

- Instabilitatea la nivel social şi economic a instituţiilor 
potenţial partenere; 

- Probleme materiale severe cu care se confruntă unele 
familii. 

mailto:banescu@yahoo.com


 
 
 
 
 

8 
 

 
Liceul Tehnologic “Ion Bãnescu“ Mangalia   
Str. Negru-Vodã, nr. 19 
Telefon: 0241/75.32.05; Fax: 0241/75.32.05 
E-mail: lt.ibanescu@yahoo.com 
Web: https://ltibanescu.ro 

- Dotarea cu 5 table interactive, 5 video-proiectoare, 4 camere conferință și un laptop – 
ISJ Constanța/Ministerul Educației; 

- Dezvoltarea competențelor CDL și a materialelor auxiliare în parteneriat cu agenţii 
economici poate fi realizată din resurse bugetare și extrabugetare ale instituţiilor 
reprezentate în structurile parteneriale; 

- Dotarea centrului de documentare și informare cu scaune, mese, necesare în 
activitatea didactică școlară și extrașcolară precum și cu 2 aparate de aer condiționat 
– sponsorizare Asociația de părinți; 

- Obţinerea de fonduri extrabugetare pentru desfăşurarea unor activităţi extraşcolare 
(Târgul ofertelor educaționale, activitățile echipei de robotică); 

- Dotarea cu echipament de protecţie şi materiale necesare desfășurării stagiilor de 
pregătire practică precum și a resurselor materiale necesare desfășurării examenelor de 
certificare nivel 3, 4 și 5 – sponsorizare DAMEN; 

- Acordarea de burse de merit elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură şi bună 
conduită și premierea șefului de promoție de către Asociația de părinți; 

- Oferta de formare bogată și diversificată; 
- Obținerea finanțării prin Proiectul Erasmus+ pentru 2 fluxuri de mobilități în Spania și 

Cipru (28 elevi și 3 cadre didactice); 

- Demararea proiectul “ Stagii de practică inovative în domenii de specializare 
inteligentă” - POCU/633/6/14/132884; 

- Numărul mare de oferte din partea ONG-urilor, Asociațiilor, organizații privind 
participarea la programe și proiecte educative şcolare şi extraşcolare în parteneriat cu 
unitatea noastră de învățământ; 

- Sprijinirea şcolarizării elevilor din învăţământul profesional de 3 ani prin acordarea de 
burse; 

- Acordarea de manuale gratuite și elevilor din ciclul superior al liceului. 
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REPERE TEMATICE ȘI ȚINTE STRATEGICE 2021-2022 
 

 

REPERE TEMATICE 

 Compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile și politicile europene 

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii 
 Promovarea învățământului pe tot parcursul vieții 
 Utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare 

 

ȚINTE STRATEGICE 

Ţinta 1: Înfăptuirea politicilor educaţionale cu scopul  asigurării  cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate. 

Ţinta 2: Asigurarea  unui  management  flexibil  în  perspectiva realizării egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului 
şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi îmbunătăţirii rezultatelor la examenele naţionale. 

Ţinta 3: Facilitarea participării cadrelor didactice la  cursuri  de  formare continuă şi perfecţionare în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului 
instructiv-educativ. 

Ţinta 4: Promovarea învăţământului  profesional  şi  tehnic  şi  corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele economiei naţionale, în vederea unei 
bune inserţii sociale a absolvenţilor. 

Ţinta 5: Crearea unui climat  de  siguranţă  fizică  şi  libertate  spirituală în unitatea de învăţământ. 

Ţinta 6: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, ONG-uri. 

Ţinta 7: Atragerea de resurse de finanţare şi gestionarea eficientă a celor existente. 
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COFINANȚARE/ RESURSE  MATERIALE 

 
Cofinanţatori Modalităţi de atragere Rezultate 

Primăria Mangalia Surse buget local Cheltuieli materiale, transport, olimpiade și concursuri 

Ministerul Educației Bugetul de stat Cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, cheltuieli cu întreţinerea 

Asociația de părinți 
„G.S. Ion Bănescu” 

Sponsorizări, donaţii Premii pentru elevi în bani şi obiecte, materiale necesare bunei funcţionări a şcolii 

 
Pentru realizarea priorităţilor strategice menţionate au fost definite următoarele programe: 
 

DOMENIUL FUNCTIONAL PROGRAME DE DEZVOLTARE REZULTATE ASTEPTATE 

  OFERTĂ CURRICULARĂ  Managementul la nivelul şcolii şi al clasei  
  Calitatea procesului instructiv-educativ 

 Implementarea unor CDS integrate la nivelul ariilor 
curriculare 

 Promovare mai intensă în mass-media 
  RESURSE UMANE   Realizarea de activităţi educative pentru 

  exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean 
 Formarea a cel puțin 10 cadre didactice pentru utilizarea 

metodelor activ-participative 
 Creşterea numărului de cadre didactice care folosesc 

mijloacele moderne de învăţământ (echipamente de 
redare a informaţiei) 

 Creşterea gradului de individualizare şi diferenţiere a 
învăţării - activitate diferenţiată individuală/pe grupe - 
minimum 10% 

 Îmbunătăţirea activităţilor metodice organizate în şcoală 
(frecvenţă, număr, calitate, activităţi demonstrative) 

 Ofertă educațională diversificată elaborată 
 Creşterea cu minimum 10% a rezultatelor la olimpiadele 
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şi concursurile şcolare 
 Procent de promovare la examenul de bacalaureat 

RESURSE MATERIALE ȘI 
FINANCIARE 

  Condiţii de studiu şi de siguranţă  Obţinerea resurselor financiare pentru lucrările de 
reparaţii necesare 

 Consolidarea securităţii în şcoală prin eficientizarea 
sistemului de acces 

RELAȚII COMUNITARE ŞI DE 
PARTENERIAT 

  Dimensiunea Europeană a şcolii  Atragerea unui număr mai mare de elevi în derularea 
unor proiecte şi programe extracurriculare 

 Creşterea cu 10% a numărului de proiecte redactate 
 Creşterea numărului de parteneriate stabilite la nivel 

local, judeţean, național şi internațional 
 Creşterea gradului de implicare a părinţilor în viaţa 

şcolii (număr de proiecte derulate în parteneriat cu 
Asociaţia de părinţi) 

 Creşterea cu 10% a fondurilor extrabugetare atrase 
 Formarea personalului didactic în management de 

proiect - cel puţin 10% din profesori 
 Rezultate pozitive obţinute în evaluarea şcolii de către 

factorii de decizie externi 
 Finalizarea cu succes a tuturor proiectelor planificate 
 Creşterea numărului elevilor implicaţi în schimburi de 

experienţă internaţionale 

 

Pentru anul şcolar 2021–2022, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi care să contribuie la 
sporirea accesului tuturor elevilor la o educaţie de calitate şi la creşterea ratei de succes şcolar: 

Prioritatea 1: Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe 
Prioritatea 2: Formarea şi perfecţionarea continuă a resursei umane 
Prioritatea 3: Promovarea de măsuri și derularea de programe de pregătire remedială pentru creșterea ratei de promovare a examenului naţional de 
bacalaureat  
Prioritatea 4: Consilierea pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională şi dezvoltarea personalităţii elevilor 
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Prioritatea 5: Dezvoltarea activităţilor de parteneriat (cu ONG-uri, fundații, asociații, cluburi, instituții administrative, agenți economici din țară și 
din U.E.) 
Prioritatea 6: Atragerea de noi surse extrabugetare 
Prioritatea 7: Modernizarea bazei materiale 
Prioritatea 8: Tranziţia de la şcoală la locul de muncă 
Prioritatea 9: Implementarea şi derularea de proiecte europene 
Prioritatea 10: Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii 
Prioritatea 11: Consilierea părinţilor 
Prioritarea 12:Integrarea elevilor cu nevoi speciale (identificarea şi consilierea elevilor cu CES, realizarea planificării şi a planurilor de intervenţie). 

 

ATRIBUȚII GENERALE ALE DIRECTORULUI 

 Realizează conducerea executivă a unității de învățământ preuniversitar, în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu 
hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale 

 Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate și responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, 
încurajează și susţine colegii, în vederea motivării pentru formare continuă și pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului 
de învăţământ 

 Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unității în calitatea sa de ordonato de credite și coordonează direct compartimentul financiar-
contabil 

 Realizează activitatea de îndrumare și control asupra activității întregului personal 
 salariat al unității de învățământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical 
 Este președintele consiliului profesoral și al consiliului de administrație, în fața cărora prezintă rapoarte anuale și semestriale. 
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PLANUL MANAGERIAL AL DIRECTORULUI 2021-2022 

 

I. DIAGNOZA ACTIVITĂŢII DESFĂȘURATE LA LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU” MANGALIA 
ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 

REALIZARE 

INSTRUMENTE/RESURSE 

Elaborarea rapoartelor de activitate 
individuale 

Cadrele didactice  august 2021 Rapoartele didactice anuale Fişa postului,  
Fişa de evaluare,  
Documentele de proiectare didactică 

Elaborarea rapoartelor comisiilor 
metodice 

Resp. comisiilor 
metodice 

 1 sept. 2021 Rapoartele comisiilor metodice Dosarul comisiei metodice 
 

Analiza activităţii Consiliului de 
administraţie şi evaluarea activităţii 
membrilor CA 

Directorul  1 sep. 2021 Procesul verbal al şedinţei CA Lista atributiilor membrilor CA  
Dosarul CA,  
Registrul de procese verbale ale CA 

Elaborarea raportului privind activitatea 
compartimentului secretariat 

Secretarul şcolii  1 sep. 2021 Raportul secretarului şcolii Fisa postului secretar,  
Programul de activitate al 
compartimentului secretariat 

Elaborarea raportului privind activitatea 
serviciului financiar 

Administratorul 
financiar 

 1 sep. 2021 Raportul administratorului 
financiar 

Fisa postului administrator finnciar 
Programul de activitate al serviciului 
financiar 

Elaborarea rapoartelor de monitorizare a 
calităţii educaţiei 

Responsabilul CEAC  Trimestrial Fişe de monitorizare,  
Rapoarte de monitorizare 

Procedură  

Elaborarea Raportului privind calitatea 
educaţiei în anul şcolar 2020-2021 

Directorul  30 sep. 2021 Raportul privind calitatea 
educaţiei 

Rapoartele comisiilor metodice și 
compartimentelor,  

Fişele de observare a lecţiilor, 
Procedură 

Autoevaluarea instituţională 2020-2021 Responsabilul CEAC  1 oct. 2021 RAEI Platforma ARACIP  
Calendarul completării RAEI 
Standarde nationale, 
Ghidul de autoevaluare, 
Procedură 
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II. MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 
OBIECTIVE: 

1. Creşterea eficienţei exercitării funcţiilor manageriale şi orientarea acestora spre obţinerea de  rezultate  
2. Dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii 
3. Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar şi a Regulamentului intern.  

 
ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 

REALIZARE 

INSTRUMENTE/RESURSE 

Elaborarea planului de curățenie și 
dezinfecție a spațiilor unității de 
învățământ pentru prevenirea infecției cu 
SARS-CoV-2 

Directorul,  

Administratorul de 
patrimoniu 

Septembrie 2021 Planul de curățenie și 
dezinfecție 

Procedură Operațională 

Elaborarea Planului managerial pentru 
anul şcolar 2021 - 2022 

Directorul Octombrie – 
noiembrie 2021 

Planul managerial 2021-2022 PAS, 
Planul managerial 2021-2022 

Elaborarea proiectului planului de 
şcolarizare 2022-2023 

Directorul Decembrie 2021 Proiectul planului de 
scolarizare 

Efectivele de elevi 2021-2022 

Avizarea proiectului planului de 
şcolarizare 2022-2023 

CP Noiembrie 2021 Procesul verbal al şedinţei CP ROFUIP, 
Ședința CP  

Elaborarea proiectului de încadrare a 
titularilor şcolii 2022-2023 

Directorul,  
Resp. comisiilor 
metodice 

Calendar ISJ, 
Februarie 2022 

Proiectul de încadrare Planul de şcolarizare,  
Schemele orare,  
Planul cadru de învăţământ 

Monitorizarea realizării planului 
managerial 

Directorul Lunar Fișe de monitorizare RIOF 

Revizuirea Regulamentului intern de 
organizare şi funcţionare în contextul 
pandemiei SARS-CoV-2 

Directorul Septembrie 2021 RIOF revizuit LEN, ROFUIP 

Aprobarea RIOF 2021-2022 CA Septembrie 2021 Procesul verbal al ședinței CA RIOF, Ședința CA 

Prelucrarea RIOF -  angajaţii şcolii CP Septembrie 2021 Procesul verbal al ședinței CP RIOF, Ședința CP 

Prelucrarea RIOF - elevii şi părinţii Diriginţii Septembrie 2021 Procesul verbal al ședinței RIOF, Ședința cu părinții 
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Desemnarea coordonatorului pentru 
activitățile de prevenire a infecției cu 
SARS-CoV-2 din unitatea de învățământ 

Directorul Septembrie 2021 Decizia internă Procedură 

Reorganizarea Consiliului de 
Administraţie – Alegerea reprezentanţilor 
CP în CA 

Directorul Septembrie 2021 Decizia constituire a CA Hotărâre CP 

Reorganizarea Consiliului de 
Administraţie – Alegerea reprezentanţilor 
CRP în CA 

Preşedintele CRP Septembrie 2021 Decizia constituire a CA Hotărârea CRP 

Stabilirea responsabilităților membrilor 
CA 

Directorul Octombrie 2021 Decizia interna, 

Lista atributiilor membrilor 
CA 

ROFUIP, RIOF 

Evaluarea periodică a activitatii 
membrilor Consiliului de administraţie 

CA, 
Directorul 

Semestrial Rapoartele autoevaluare, 
Raportul directorului 

Lista atributiilor membrilor CA, 
ROFUIP 

Elaborarea graficului şi a tematicii CA CA, 
Directorul 

Septembrie 2021 Graficul şi tematica şedinţelor 
CA 

ROFUIP 

Elaborarea graficului şi a tematicii CP CP, 
Directorul 

Septembrie 2021 Graficul şi tematica şedinţelor 
CP 

ROFUIP 

Constituirea consiliilor clasei Directorul, 
Diriginţii 

Septembrie 2021 PV al sedintei  ROFUIP, 
RIOF 

Constituirea comisiilor metodice CP, 
Directorul 

Septembrie 2021 Hotărârea CA, 
Decizia interna 

ROFUIP 

Desemnarea şefilor comisiilor metodice CA Septembrie 2021 Hotărârea CA, 
Decizia interna 

Hotărârea CA 
Decizia interna 

Constituirea comisiilor cu caracter 
permanent 

CA, 
Preşedintele CA 

Septembrie 2021 Hotărârea CA, 
Decizia interna 

Hotărârea CA, 
Decizia interna 

Constituirea comisiilor cu caracter 
ocazional 

CA, 
Preşedintele CA 

Ocazional Hotărârea CA, 
Decizia interna 

ROFUIP,  
RIOF 

Elaborarea programelor de activitate ale 
comisiilor 

Resp. comisiilor 
metodice 

Septembrie 2021 Programele anuale ale
 comisiilor metodice 

ROFUIP,  
RIOF 
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Aprobarea programelor anuale de 
activitate ale comisiilor metodice 

CP Octombrie 2021 PV al sedintei CP ROFUIP, 
Sedinta CP  

Elaborarea programelor de activitate ale 
compartimentelor 

Secretarul Ad. 
financiar 

Septembrie 2021 Programele de activitate ale 
secretariatului şi 
compartimentului financiar 

Fisa postului,  
Legislatia specifica 

Constituirea CEAC Directorul Septembrie 2021 Hotărârea CA, 
Decizia interna 

Regulamentul CEAC,  
ROFUIP 

Desemnarea responsabilului CEAC CA, 
Directorul 

Septembrie 2021 Hotărârea CA, 
Decizia interna 

Regulamentul CEAC,  
ROFUIP 

Desemnarea coordonatorului pentru 
programe şi proiecte educative 

CA, 
Directorul 

Septembrie 2021 Hotărârea CA, 
Decizia interna 

ROFUIP 

 
Evaluarea activitatii extracurriculare si 
extrascolare 

 
Directorul, CPPE 

Septembrie 2021 Raport privind starea 
invatamantului  
Proces verbal CP 

Proceduri 
 

Organizarea colectivelor de elevi si 
distribuirea rolurilor în cadrul claselor 

Diriginti Septembrie 2021 Organigrama claselor RIOF 

Organizarea activităţilor de orientare 
şcolară şi profesională a 
elevilor clasei a XI-a pofes. și a XII-a 

Profesorul consilier 
şcolar, 
Dirigintii 

Semestrial Programul cabinetului de 
consiliere 

Cabinet de consiliere 

Desemnarea diriginţilor Directorul Septembrie 2021 Hotărârea CA, 
Decizia interna 

Minuta şedinţei 

Elaborarea orarului unității de învățământ Comisia de orar Septembrie 2021 Orarele definitive pe cicluri 
de învăţământ 

RIOF 

Stabilirea componenţei formaţiunilor de 
studiu 

Directorul Septembrie 2021 Listele de inscriere avizate 
de director 

RIOF 

Reactualizarea diagramei spaţiilor pentru 
anul scolar 2021-2022 în funcție de 
posibilitățile de asigurare a distanțării 
fizice 

Directorul, 

Administratorul de 
patrimoniu 

Septembrie 2021 Diagrama spaţiilor 
2021-2022, 
Semnalizarea spaţiilor 
şcolare 

 RIOF, 
Procedură 

Întocmirea fişei de încadrare Directorul Secretarul Septembrie 2021 Fisa de incadrare Deciziile ISJ, Deciziile
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2020-2021  interne PCU/PCO 

Completarea registrelor matricole Directorul, 

Secretarul șef 
Septembrie 2021 Registrele matricole 

completate la zi 
RIOF 

Gestionarea corectă a actelor de studii Secretarul șef, secretar Permanent Registrul actelor de studii Regulamentul actelor de studii 

Elaborarea şi transmiterea la timp a 
statisticilor, rapoartelor,informarilor 

Directorul,  

Secretarul șef 
Permanent Registrul de intrari- iesiri Procedură 

Completarea cataloagelor şcolare 
2021-2022 

Dirigintii Septembrie 2021 Cataloagele avizate de 
director 

Registrele matricole, 
Baza de date a şcolii 

Stabilirea serviciului pe şcoală pentru 
cadrele didactice 

Directorul Septembrie 2021 Graficul serviciului 
pe şcoala 

RIOF, 
Orarul şcolii 

Constituirea consiliului elevilor Prof. delegat în relația 
cu elevii 

Septembrie 2021 Lista Consiliului elevilor ROFUIP 

Stabilirea programului de audienţe Directorul, Diriginţii Septembrie 2021 Programul de audiente RIOF, 
Procedură 

Elaborarea planului de desegregare pentru 
anul scolar 2021-2022 

Responsabil 
desegregare 

Septembrie 2021 Planul de desegregare OMECTS 

Monitorizarea punerii in aplicare a 
masurilor de desegregare 

Directorul Trimestrial Raport de monitorizare Planul de desegregare 

Alocarea burselor scolare Comisia de burse Octombrie 2021 PV al sedintei CA  
Lista bursierilor 

Dosarele pentru burse 
Procedură 

Monitorizarea fenomenului de absenteism 
şi stabilirea măsurilor de remediere 

Comisia pentru 
monitorizarea 
frecventei 

Trimestrial PV al CP  Sedinta CP,  
RIOF, 
Procedură 

Evaluarea fenomenului de absenteism şi 
stabilirea măsurilor de recuperare 

Comisia de 
monitorizare a 
fecventei 

Semestrial Raportul comisiei Cataloagele scolare, 
PV ale sedintelor Consiliului 
clasei 

Validarea situatiei scolare la sfârşitul 
semestrului I si a notelor la purtare sub 7 

CP Ianuarie 2022 PV al sedintei CP  Cataloagele scolare, ROFUIP 

Validarea situatiei scolare anuale si a 
notelor la purtare sub 7 

CP Mai/iulie 2022 PV al sedintei CP  Cataloagele scolare, ROFUIP 
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Aprecierea sintetica a activitatii 
personalului care solicita gradatie de 
merit 

CP Martie 2022 PV al sedintei CP Metodologia acordarii gradatiei 
de merit 

Actualizarea avizierelor Directorul Permanent Dosarul avizierelor  

Fluidizarea fluxului informaţional în scoala Directorul Trimestrial Pliante, 
Buletinele informative 

Procedură 

Arhivarea şi păstrarea documentelor 
oficiale privind elevii si personalul şcolii 

Secretarul șef Permanent Registrul de evidenţă 
arhivistică 

Procedură, 
Programul compartimentului 
secretariat 

 

 

III. CURRICULUM 
OBIECTIVE: 

4. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate 
5. Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul fiecărei comisii metodice și al fiecărei discipline/cadru didactic 
6. Stabilirea CDL - urilor în funcţie de nevoile specifice ale elevilor și a agenților economici  
7. Aplicarea normelor, procedurilor și metodelor de evaluare a competenţelor şi a conţinuturilor vizate de curriculumul şcolar 
8. Centrarea demersului educaţional pe elev şi menţinerea rezultatelor şcolare curente la un nivel ridicat 
9. Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării pentru a asigura şanse egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă și 

pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare. 
 

ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 

REALIZARE 

INSTRUMENTE/RESURSE 

Elaborarea planificărilor anuale Cadrele didactice  Septembrie 2021 Planificarile anuale Programele școlare în vigoare 

Elaborarea planificărilor calendaristice 
semestriale I 

Cadrele didactice  Septembrie 2021 Planificarile semestriale Programele școlare în vigoare 

Proiectarea didactică a unităţilor de 
învăţare 

Cadrele didactice  Septembrie -        
octombrie 2021 

Proiectarea unitatilor de 
invatare 

Programele școlare în vigoare 
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Avizarea documentelor de proiectare 
didactica 

Directorul, 

Resp. comisiilor 
metodice 

 Octombrie 2021 Documentele de proiectare 
avizate 

Programele școlare în vigoare, 

RIOF 

Elaborarea, aprobarea și avizarea CDL-
urilor 

Directorul adjunct 

Șef arie curriculară 
Tehnologii 

 Octombrie 2021 Aviz ISJ Programele școlare în vigoare, 
Metodologie elaborare CDL 

Elaborarea și promovarea ofertei 
educaționale 2022-2023 

Comisia de curriculum  Semestrul II Ofertă educaţională avizată 
CP 

Procedură 

Administrarea şi prelucrarea testelor 
initiale 

Resp. comisiilor 
metodice 

 Septembrie 2021  Fisele de analiza a testelor 

Extinderea utilizarii metodelor interactive Resp. comisiilor 
metodice 

 Permanent Proiecte de lectie, 
Fise de observare a lectiei 

Programele comisiilor metodice 

Monitorizarea parcurgerii sistematice a 
planificarilor calendaristice și a 
programelor şcolare 

Directorul, 
Resp. comisiilor 
metodice, 

 CEAC 

 Graficul asistenţelor la lecţii, 
Fişele de observare a lecţiei 

Procedură 

Identificarea soluțiilor pentru asigurarea 
procesului educațional la distanță pentru 
copiii care nu pot reveni la școală 

Directorul,  

Cadrele didactice 
Septembrie 
2021 

 Platforma de învățare - TEAMS 

Realizarea programelor de educaţie 
diferenţiată (pentru copiii cu cerinţe 
educative speciale şi pentru elevii 
capabili de performanţa) 

Cadrele didactice, 
Resp. de comisii 
metodice 

 Permanent Programele remediale Programele comisiilor metodice 

Stabilirea formaţiunilor de studiu pentru 
pregătirea suplimentară a elevilor  

Profesorii de 
specialitate 

 Octombrie 2021 Listele elevilor selectati Programele comisiilor metodice 

Monitorizarea activităţilor de pregătire a 
elevilor pentru BAC 

Resp. comisiilor 
metodice, 

 Coord. proiect ROSE 

 Lunar Fisele de monitorizare Programele pentru BAC 

Prezentarea periodică a concluziilor 
desprinse din asistenţele la ore şi 

Directorul, directorul 
adjunct  

 Semestrial Informari in CP si CA  Procedură 
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evidenţierea exemplelor de bună practică  Resp. comisiilor 
metodice 

Evaluarea sistematică a elevilor Cadrele didactice  Permanent Cataloagele școlare Criteriile de notare 

Evaluarea stadiului şi ritmicităţii notării 
elevilor 

Directorul, Resp. 
comisiilor metodice, 
CEAC 

 Lunar Informari in CA si in comisiile 
metodice 

ROFUIP, 
Programele comisiilor metodice 

Organizarea și desfasurarea examenului 
de certificare a competențelor 
profesionale – Nivel 5- Șc. de maiștri 

Directorul adjunct  Februarie 2022 Planul operational pentru 
organizarea examenului de 
certificare a competențelor 
profesionale 

Metodologia Examenului de 
certificare a competențelor 
profesionale – Nivel 5 

Organizarea și desfasurarea simulării 
Examenului Naţional de Bacalaureat 
pentru elevii clasei a XII-a/ a XIII-a 

Directorul  Calendarul ISJ Planul operational pentru 
organizarea simulării, 
Analiza rezultatelor obţinute 
la simulare 

Metodologia Examenului de 
Bacalaureat 2021-2022 

Organizarea și desfasurarea examenului 
de certificare a competențelor 
profesionale – Nivel 4 

Directorul adjunct  Iunie 2022 Planul operational pentru 
organizarea examenului de 
certificare a competențelor 
profesionale 

Metodologia Examenului de 
certificare a competențelor 
profesionale – Nivel 4 

Organizarea și desfasurarea Examenului 
Naţional de Bacalaureat 

Directorul  Iunie 2022 Planul operational pentru 
organizarea Examenului de 
Bacalaureat 

Metodologia Examenului de 
Bacalaureat 2021-2022 

Organizarea și desfasurarea examenului 
de certificare a competențelor 
profesionale – Nivel 3 

Directorul adjunct  Iulie 2022 Planul operational pentru 
organizarea examenului de 
certificare a competențelor 
profesionale 

Metodologia Examenului de 
certificare a competențelor 
profesionale – Nivel 3 

 

 

 

 

 

mailto:banescu@yahoo.com


 
 
 
 
 

21 
 

 
Liceul Tehnologic “Ion Bãnescu“ Mangalia   
Str. Negru-Vodã, nr. 19 
Telefon: 0241/75.32.05; Fax: 0241/75.32.05 
E-mail: lt.ibanescu@yahoo.com 
Web: https://ltibanescu.ro 

IV. RESURSE UMANE 
OBIECTIVE: 

1. Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficienţa activităţii de predare-învățare-evaluare 
2. Prezentarea reglementărilor în vigoare privind cariera didactică şi etapele formării profesionale 
3. Stimularea cadrelor didactice pentru a participa la programe de formare organizate de ME, CCD și alți furnizori de formare continuă 
4. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale și organizaționale 
5. Rezolvarea contestaţiilor prin receptare, cercetare şi soluţionare în conformitate cu legislatța în vigoare 
6. Asigurarea sănătății și securității în muncă. 

 
ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 

REALIZARE 

INSTRUMENTE/RESURSE 

Reactualizarea fisei postului pentru 
personalul didactic, didactic auxiliar și 
nedidactic şi asumarea fişei postului de 
catre angajaţii unității de învățământ 

Directorul  Septembrie 2021 Fisele postului actualizate Procedură, 
Codul muncii, 
Contractul colectiv de muncă, 
ROFUIP 

Instruirea personalului și comunicarea 
permanentă de informații pentru elevi și 
părinți privind măsurile de prevenire a 
infecției cu SARS-CoV-2: 

Directorul, 
Coordonatorul 

pentru activitățile de 
prevenire a infecției cu 
SARS- CoV-2 

Lunar PV al ședinței de instruire Procedură Operațională 

Asigurarea sănătății şi securităţii în 
muncă a personalului angajat 

Directorul, 
Cadrul didactic cu 
atribuții SSM 

Calendarul SSM Controlul medical,  

Fișe instruire individuală 
SSM,  

Semnalizarea de evacuare 

Procedură, 
Planul de prevenire și protecție în 
domeniul SSM, 
Graficul de activități pentru 
apararea împotriva incendiilor, 

  Fișa postului 

Elaborarea planului de continuitate a 
activității pentru situația 
indisponibilizării unor funcții esențiale, 
ca urmare a infecției cu SARS-CoV-2 

Directorul, 
Cadrul didactic cu 
atributii SSM 

Septembrie 
2021 

Planul continuitate activității Procedură 
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Aprobarea strategiei de dezvoltare 
profesională 

CA Octombrie 2021 PV al ședinței CA RIOF, 
Ședința CA 

Aprobarea strategiei de formare continuă CA   Octombrie 2021 PV al ședinței CA RIOF, 
Ședința CA 

Aprobarea strategiei de dezvoltare 
managerială 

CA Octombrie 2021 PV al ședinței CA RIOF, 
Ședința CA 

Prezentarea metodologiei gradelor 
didactice 

Directorul, 

Comisia de formare 
continuă 

Octombrie 2021 PV al ședinței CP Procedură 

Reactualizarea bazei de date privind 
formarea continuă a cadrelor didactice 

Comisia de formare 
continuă,  
Resp. comisiilor 

metodice 

Septembrie 
2021 

Baza de date Procedură 

Organizarea activităţilor 
la nivelul comisiilor metodice 

Resp. comisiilor 
metodice 

Calendarul 
activităților 

PV ale comisiilor metodice Programele comisiilor metodice 

Monitorizarea activitatilor metodice Directorul,  

CEAC 

 Trimestrial Fișe de monitorizare ROFUIP, 

Regulamentul CEAC 

Stabilirea instrumentelor şi metodelor de 
evaluare aplicabile disciplinei 

Comisiile metodice Octombrie 2021 PV comisii metodice  Procedură, 

Programele școlare, 

Programele comisiilor metodice 
Monitorizarea aplicarii standardelor de 
evaluare și a  criteriilor de notare 

Directorul,  

CEAC 

 Permanent Fiș de monitorizare Graficul de control al directorului, 
Programul anual CEAC 

Constituirea și valorificarea 
portofoliului profesional ca instrument 
de evaluare și dezvoltare personală 

Cadrele didactice, 
Resp. de catedra 

Septembrie 
2021 

Portofoliile personale Strategia de formare continuă 

Participarea la conferinţe, seminarii şi 
simpozioane locale/ interjudeţene/ 
naţionale/ internaţionale 

Cadrele didactice  Calendarul 
specific 

Diplome de participare, 
Publicații 

Strategia de formare continuă 
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Stabilirea valorificarea şi publicarea 
temelor de cercetare colective sau 
individuale 

Resp. comisiilor 
metodice 

Mai 2022 
 

Articole, publicații cu ISSN/ 
ISBN 

Publicații 

Evaluarea impactului programelor de 
formare continuă a cadrelor didactice  
asupra  calităţii activităţii  didactice 

Directorul,  

CEAC 

 Anual Raport privind calitatea 
educaţiei,  
RAEI 

Strategia de formare continuă 

Prezentarea Metodologiei mişcării 
personalului didactic 2022-2023 

Directorul Decembrie 
2021 

PV al ședintei CP Sedința CP  

Aplicarea Metodologiei de mişcare a 
personalului didactic 

Directorul  Calendarul  
mobilității 

Documentele de mobilitate Metodologia mişcării personalului 
didactic 2022-2023 

Respectarea Codului de etică de către 
angajaţii unității de învățământ 

Cadrele didactice  Permanent Absența reclamațiilor Codul de etică 

Elaborarea fisei de evaluare a cadrelor 
didactice și a personalului didactic 
auxiliar si nedidactic 

Directorul Septembrie 
2021 

Fișa de evaluare Fișa postului,  
OMECTS 6143/01.11.2011, 
OMEC 4247/13.05.2020 

Acordarea calificativelor anuale pentru 
personalul didactic şi didactic auxiliar 

Resp. comisiilor 
metodice, 

  CA 

3-10 septembrie 
2021 

Calificativele anuale OMECTS 4613/28.06.2012 
OMEC 4247/13.05.2020  
Procedură, 
Fișa postului, 
Fișa de evaluare 

Acordarea calificativelor anuale pentru 
personalul nedidactic 

Directorul,  
CA 

Ianuarie 2022 Calificativele anuale OMECTS 3860/2011,  
Procedură 

Rezolvarea contestațiilor/petițiilor 

conform legislatiei in vigoare 

Directorul, 
CA 

Permanent Răspunsul către petenți prin 
mijloace electronice  

Procedură 

Stabilirea perioadelor concediilor de 
odihnă 

CA Octombrie Planificarea concediilor de 
odihnă, 
PV al ședinței CA 

Cererile de concediu,  
Procedură 
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V. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 
OBIECTIVE: 

1. Fundamentarea, angajarea, ordonanţarea lichidarea şi execuţia bugetului, conform prevederilor legale în vigoare 
2. Gestionarea eficientă a resurselor financiare si materiale 
3. Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare, conform normativelor în vigoare, pentru prevenirea infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul unității de 

învățământ 
4. Păstrarea, întreţinerea și modernizarea bazei materiale a unității de învățământ 
5. Stabilirea priorităţilor în vederea repartizării fondurilor, a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar achiziționate 
6. Eficientizarea activităţii de obţinere a veniturilor extrabugetare. 

 

ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 

REALIZARE 

INSTRUMENTE/RESURSE 

Elaborarea proiectului de buget al unității 
de învățământ.â 

Directorul, 
Administratorul 
financiar 

 Noiembrie – 
decembrie 2021 

Proiectul de buget Referatele de necesitate ale comisiilor 
si compartimentelor,  
PAS 

Elaborarea Planului Anual de Achiziţii 
Publice (PAAP) 

Directorul, 
Administratorul 
financiar, 
Resp. de comisii 
metodice 

 Ianuarie 2022 PAAP Solicitarile comisiilor si 
compartimentelor,  

Procedură 

Aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli 

CA  Ianuarie 2022 Bugetul de venituri și 
cheltuieli, 
PV al ședinței CA 

ROFUIP, RIOF, 
Sedința CA  

Asigurarea încadrării în creditele 
bugetare aprobate 

Directorul, 
Administratorul 
financiar 

Permanent Evidenţe contabile Fișa postului administrator financiar 

Respectarea procedurilor privind 
achiziţiile publice 

Directorul, 
Administratorul 
financiar 

Permanent Dosarele achizițiilor Proceduri 

Reducerea cheltuielilor pentru utilităţi Directorul, 
Administratorul 

Permanent Evidenţe contabile Programul de reducere a cheltuielilor 
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financiar 

Monitorizarea activităţii financiar -
contabile 

Director Săptămanâl Note de serviciu Graficul de control al directorului 

Stabilirea surselor alternative/ 
suplimentare de finanţare pentru 
derularea proiectelor de dezvoltare a 
bazei materiale 

Directorul, 
Administratorul 
financiar 

Februarie 2022 Proiectele dezvoltare a bazei 
materiale 

Societăți comerciale 
Comisie 

Asigurarea manualelor şcolare gratuite Directorul, 
Bibliotecarul şcolii 

 Septembrie 2021  Comanda de manuale Procedură Operațională  

Resurse guvernamentale, 

Monitorizarea utilizării manualelor Bibliotecarul şcolii Semestrial Fișe de monitorizare Programul compartimentului - CDI 

Achiziţia de mijloace pentru completarea 
dotării școlii/clubului sportiv școlar 

Directorul, 
Administratorul 
financiar, 
Resp. comisiilor 
metodice 

 Mai 2022 
 

Dosarul achizitiei publice Bugetul şcolii 

Monitorizarea periodică a stării spaţiilor 
şcolare 

Directorul Săptămânal Fișe de monitorizare Grafic de control  

Realizarea inventarierii anuale Comisia de 
inventariere şi casare 

Decembrie 2021 Liste de inventar Legea contabilității nr. 82/1991, 
OMF 1753/2004 
Normele privind organizarea si 
efectuarea inventarierii, 
Procedură 

Finalizarea inventarierii Administratorul 
financiar 

 Decembrie 2021 Registrul inventar OMF 1753/2004 

Normele privind organizarea si 
efectuarea inventarierii, 

Procedură 

Realizarea activităţii de casare Comisia de 
inventariere şi casare 

Decembrie 2021 PV de casare OMF 1753/2004 
Normele privind organizarea si 
efectuarea inventarierii, 
Procedură 
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Monitorizarea activităţilor de 
inventariere 

Directorul Decembrie 2021 Nota de serviciu OMF 1753/2004 
Normele privind organizarea si 
efectuarea inventarierii 

Repararea mobilierului şi a mijloacelor 
de invatamant 

Administratorul de 
patrimoniu 

 Septembrie 2021 Programul anual de 
intretinere a mobilierului/ 
mijloacelor de învățământ 

Bugetul şcolii  

Stabilirea circuitelor funcționale în curtea 
unității de învățământ și în interiorul 
clădirilor/sălilor 

Directorul, 

Administratorul de 
patrimoniu 

Septembrie 2021 Planul operațional pentru 
deschiderea anului școlar 

Procedură operațională 

Organizarea și amenajarea spațiilor 
(sălilor de grupă/clasă) în contextul 
epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2 
pentru a asigura distanțarea fizică de 1 
metru între preșcolari/elevi 

Directorul, 
Coordonatorul pentru 
activitățile de 
prevenire a infecției cu 
SARS- CoV-2 

Septembrie 2021 Planul operațional pentru 
deschiderea anului școlar 

Bugetul şcolii 
 

Asigurarea materialelor de curățenie, 
igienă și dezinfecție 

Directorul, 

Administratorul de 
patrimoniu 

Semestrul I 
2021-2022 

Planul de curățenie și 
dezinfecție pentru prevenirea 
infecției cu SARS- CoV-2 la 
nivelul unității de învățământ 

Bugetul şcolii 
 

Evaluarea periodică a necesarului și 
disponibilitatea produselor de curățare 
și dezinfecție și a echipamentelor de 
protecție personală  
Asigurarea permanentă a unui stoc de 
rezervă de materiale de protecție pentru 
elevi și personal 

Directorul, 

Administratorul de 
patrimoniu 

Săptămânal PAAP Bugetul şcolii 
 

Monitorizarea efectuării conforme a 
curățeniei și a dezinfecției spațiilor și 
echipamentelor 

Coordonatorul 
pentru activitățile de 
prevenire a infecției 
cu SARS- CoV-2 
Administratorul de 
patrimoniu 

Zilnic Planul de curățenie și 
dezinfecție pentru prevenirea 
infecției cu SARS-CoV-2 la 
nivelul unității de învățământ 

Procedură Operațională 
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Dezinsecția spatiilor de invatamant Directorul, 
Administratorul de 
patrimoniu 

Septembrie 
2021 

Programul anual de 
igienizare, 
PV de dezinsecţie 

Bugetul şcolii  

Amenajarea spațiilor verzi Administratorul de 
patrimoniu 

5 sep. 2020 Proiectul de amenajare Bugetul şcolii 

Evaluarea utilizarii resurselor financiare 
si materiale 

Director Anual Raport privind calitatea 
educaţiei 

Planul managerial 

 
 

VI. PARTENERIATE ȘI RELAȚII COMUNITARE 
OBIECTIVE: 

1. Stabilirea cadrului organizatoric pentru colaborarea cu părinții, autoritățile publice locale, instituţiile de cultură şi artă și organizațiile 
neguvernamentale 

2. Promovarea imaginii publice a unității de învățământ 
 

ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 

REALIZARE 

INSTRUMENTE/RESURSE 

Colaborarea cu Primăria pentru 
finanţarea şi derularea proiectelor 

iniţiate 

Directorul Permanent Intalnirile directorului cu 
reprezentantii primăriei 
municipiului Mangalia 

PAS 

Încheierea parteneriatelor cu institutii și 
organizatii locale/judetene/naționale/ 
internaționale în vederea colaborarii 
pentru activitati școlare/extrașcolare 

Directorul, 
Coordonatorul de 
programe educative 

Septembrie – 
octombrie 2021 

Proiectele de parteneriat PAS 

Organizarea şedinţelor cu părinţii și 
constituirea comitetelor de părinți ale 
claselor 

Coordonatorul de 
programe educative 

Sepembrie 2021 Lista comitetelor de părinți 
ale claselor  

PV ale sedințelor cu părinții  

ROFUIP, RIOF 

Constituirea Consiliului Reprezentativ al 
Parintilor 

Profesor delegat în 
relația cu CRP 

 Septembrie 2021 Lista membrilor CRP ROFUIP, RIOF 
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Comunicarea de instrucțiuni și informații 
pentru părinți pentru monitorizarea  
stării  de sănătate   a   copiilor  și 
responsabilizarea acestora în vederea 
prevenirii infecției cu SARS-CoV-2 a 
copiilor și personalului unității de 
învățământ 

Directorul,  
Cadrele didactice,  
Diriginții 

Permanent  Intâlniri online/prin telefon Procedură Operațională 

Desemnarea reprezentanţilor CRP în CA 
și în comisii de lucru 

CRP Septembrie 2021 Hotărârea CRP Sedința CRP 

Elaborarea programului activitatilor 
extracurriculare si extrascolare în 
contextul prevenirii infecției cu SARS-
CoV-2 a copiilor și personalului unității 
de învățământ 

Coordonatorul de 
programe educative 

Octombrie 2021 Programul activitatilor 
extracurriculare și 
extrașcolare 

PAS 

Consilierea elevilor cu părinţii plecaţi în 
străinătate 

Profesorul 
psihopedagog 

Saptamanal Programul de consiliere 
pentru parinti 

Programul cabinetului de 
consiliere, telefon și online 

Editarea şi difuzarea revistei şcolii Colectivul de redactie Anual Revista şcolii Bugetul şcolii 
Inventarierea, gestionarea eficientă şi 
transmiterea informaţiilor de interes public 

Directorul,  

Responsabilul site-ului 
/patformei TEAMS 

Permanent Informatii postate pe site-ul 
şcolii/platforma TEAMS 

Legea nr. 544/2001,  
Procedură 

Organizarea şi desfăşurarea audienţelor 
directorului și ale cadrelor didactice 

Directorul,  

dirigintii 

Saptamanal Programul de audiente prin 
telefon și online 

Procedură 

Actualizarea paginii web Directorul, Webmaster Trimestrial Site-ul https://ltibanescu.ro Bugetul şcolii (Contract de servicii) 
Gestionarea relaţiilor cu presa Consilierul de imagine Permanent Minuta briefingurilor, 

Comunicatele de presa 
Procedură  

Monitorizarea apariţiilor din mass-media Consilierul de imagine Permanent Dosarul de presa Procedură 
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PLAN DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A MANAGEMENTULUI LA NIVELUL 

LICEULUI TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU” MANGALIA 

 

Implementarea Planului managerial al Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” 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 Tehnologic „Ion Bănescu” 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; 
-    Rezultatele: respectarea indicatorilor de realizare a obiectivelor propuse; 
-    Costurile: concordanţa/neconcordanţa dintre resursele planificate şi cele efectiv utilizate (finanţe, timp, dotare). 
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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; 
- Pieței muncii; 
- 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. 
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