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PRINCIPALE ASPECTE CARE NECESITĂ DEZVOLTAREA 

AN ȘCOLAR 2021-2022 
 

 

Rezultatele obţinute de elevii şi profesorii şcolii impun echipei manageriale a Liceului Tehnologic  „Ion Bănescu” identificarea de noi strategii 
care să permită afirmarea deplină atât în interiorul cât şi în exteriorul organizaţiei şcolare.  

Pentru a oferi evaluarea cuvenită a calităţii instruirii, a formării tinerilor la nivelul cerut de standardele europene în vederea recunoaşterii pregătirii 
şi certificării și pentru a înscrie şcoala pe un nivel superior se impun următoarele priorităţi: 

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 
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). 

 
ŢINTE 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 
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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. 

 

MOTIVAREA ALEGERII ŢINTELOR 

- Ţintele stabilite respectă politicile şi strategiile de dezvoltare din domeniul educaţiei, la nivel european, naţional, regional şi local; 
- Sunt realizabile cu resursele existente şi previzibile; 
- Folosesc mai eficient resursele disponibile ale organizaţiei; 
- Conduc la creşterea calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ; 
- Conduc la formarea unui spirit de echipă în vederea realizării obiectivelor propuse; 
- Contribuie la menţinerea şi consolidarea prestigiului organizaţiei.  

 
OPŢIUNI STRATEGICE 

 
SCOPURI STRATEGICE / 

ŢINTE 
Opţiunea curriculară Opţiunea investiţiei în resursa 

umană 
Opţiunea financiară şi a 

dotărilor materiale 
Opţiunea relaţiilor 

comunitare 
Înfăptuirea politicilor 
educaţionale cu scopul  
asigurării  cadrului adecvat 
pentru o educaţie de calitate 

Dezvoltarea de metode 
moderne alternative de 
predare şi evaluare, adecvate 
demersului didactic centrat pe 
elev 

Formarea cadrelor didactice pentru 
utilizarea metodelor didactice 
moderne, centrate pe elev  
 

Dezvoltarea fondului de carte 
al bibliotecii şcolare, inclusiv 
prin achiziţionare de carte 
electronică 
 

Organizarea de simpozioane, 
seminare, lecţii deschise 

Asigurarea  unui  management  

flexibil  în  perspectiva 

realizării egalităţii şanselor în 
educaţie, a reducerii 
absenteismului, abandonului 

şcolar, părăsirii timpurii a 

Dezvoltarea programului de 
orientare şcolară şi 
profesională 

Implementarea de programe de 
formare în utilizarea TIC, pentru 
cadrele didactice din şcoală 

Achiziţionarea de material 
didactic şi soft educaţional 
pentru laboratoarele și 
cabinetele  existente în şcoală 

Program de identificare, 
consultare şi implicare a 
agenţilor economici 
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şcolii şi îmbunătăţirii 
rezultatelor la examenele 

naţionale 

Facilitarea participării cadrelor 
didactice la  cursuri  de  

formare continuă şi 
perfecţionare în vederea 
îmbunătăţirii calităţii 
procesului instructiv-educativ 

Implementarea programelor 
LLP (învăţare pe tot parcursul 
vieţii) 
Identificarea şi utilizarea de 
resurse educaţionale OER 
(Open Educational 
Resources).  

Participarea cadrelor didactice la 
activităţi ştiinţifice şi de cercetare  
Programe de formare continuă şi 
de dezvoltare profesională a 
personalului didactic, didactic 
auxiliar şi nedidactic  

Atragerea de fonduri în 
sprijinul certificării 
competenţelor lingvistice şi a 
competenţelor digitale ale 
personalul şcolii şi ale elevilor  
 

Realizarea parteneriatelor 
pentru participarea la 
programe şi proiecte  
 

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

Utilizarea TIC în procesul de 
predare-învăţare, la cât mai 
multe discipline  
Desfășurarea stagiilor de 
pregătire practică la agenții 
economici parteneri din țară și 
din UE  

Pregătirea profesorilor în domeniu 
comunicării didactice Formarea 
cadrelor didactice pentru 
promovarea unui învăţământ 
diferenţiat  
Participarea elevilor la proiecte de 
mobilitate pentru o mai bună 
inserție profesională 

Achiziţionarea de 
calculatoare, conectarea la 
Internet.  
Obținerea cerificatelor 
Europass de către elevii 
paricipanți 

Dezvoltarea de parteneriate 
pentru asigurarea formării de 
competenţe necesare 
integrării elevilor în societate. 
Realizarea de proiecte în 
vederea dezvoltării 
competenţelor necesare 
integrării elevilor în societate 

Crearea unui climat de  

siguranţă  fizică  şi  libertate  
spirituală în unitatea de 
învăţământ  

Promovarea comunicării 
deschise şi responsabile între 
profesori şi elevi, la toate 
disciplinele de studiu, între 
elevi şi personalul şcolii  
 

Implementarea unui program de 
formare a diriginţilor în domeniul 
comunicării cu elevii, cu părinţii, 
cu membrii comunităţii  
 

Dezvoltarea bazei didactico-
materiale a şcolii.  
Dotarea sălilor de clasă cu 
facilităţi IT şi multimedia 
(laptop cu legătură la Internet, 
table SMART,videoproiectoare) 

Solicitarea sprijinului 
primăriei / poliţiei locale de a 
întări paza în şcoală.  
Realizarea de parteneriate la 
nivel local (Poliţia, Primăria 
etc.) 

Dezvoltarea parteneriatelor 

educaţionale şcoală-părinţi, 
administraţie publică locală, 
comunitate, agenţi economici, 
sindicate, ONG-uri 

Educarea elevilor, prin 
disciplinele de bază, prin 
CDL, pentru parteneriat şi 
cooperare  
 

Programe comune de formare 
pentru cadre didactice, părinţi, 
reprezentanţi ai comunităţii.  
Formarea cadrelor didactice în 
domeniul manag. proiectelor  

Tipărirea şi răspândirea în 
comunitate a unor materiale 
promoţionale (afişe, broşuri 
etc.)  
 

Realizarea în comun a unor 
activităţi şcolare sau 
extraşcolare.  
 

Atragerea de resurse de 
finanţare şi gestionarea 
eficientă a celor existente  

Desfășurarea stagiului de 
practică de trei săptămâni la 
partenerul economic din 
proiect  

Participarea elevilor selectați în 
activitățile proiectului Erasmus+  
 

Obținerea cerificatelor 
Europass de către elevii 
paricipanți  
 

Realizarea de parteneriate  
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PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 2012 – 2022: 
Domeniul funcțional: MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

 Aplicarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a activităţii cadrelor didactice 
 Diseminarea și aplicarea în unitatea de învățământ a documentelor de politică educațională elaborate de ME și ISJ Constanța 
 Asigurarea cadrului instituţional/organizatoric şi managerial de calitate, în vederea creşterii ratei de participare la educaţie 

 

Domeniul funcțional: CURRICULUM 

 Aplicarea curriculum-ului național și creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare, în vederea realizării standardelor europene în 
domeniul educaţiei 

 Îmbunătăţirea rezultatelor învăţării 
 Îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi concursurile şcolare 

 
Domeniul funcțional: RESURSE UMANE 

 Aplicarea corectă a legislației în domeniul încadrării, normării și salarizării 
 Formarea și dezvoltarea abilităților și competențelor cadrelor didactice pentru învățarea centrată pe elev și aplicarea acesteia în procesul de 

predare-învățare 

 Asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a elevilor ca cetăţeni activi în viaţa civică şi profesională 
 

Domeniul funcțional: RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

 Identificarea şi remedierea eventualelor deficienţe de la nivelul şcolii 
 Motivarea elevilor și cadrelor didactice 

 
Domeniul funcțional: PARTENERIATE ȘI RELAȚII COMUNITARE 

 Intensificarea colaborării cu administraţia locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, ONG-uri 

 Implementarea şi derularea de proiecte europene. 
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Ţinta strategică 1: Înfăptuirea politicilor educaţionale cu scopul asigurării cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate 

Obiectiv 1: Aplicarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a activităţii cadrelor didactice 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare și 
evaluare 

Termen Resurse: umane, 

materiale 

Indicatori de performanță 

1. Realizarea organigramei școlii, în 
conformitate cu modificările legislative 
din domeniu 

Director Septembrie 
2021 

Secretar șef 
Standarde, precizări ISJ 
C-ța 

Existenta organigramei. 
Numărul deciziilor emise și evidența lor 

2. Întocmirea și aprobarea graficului unic de 
asistențe la ore, anul școlar 2021-2022 

Director adjunct Octombrie 
2021 

Responsabili catedre 
Fișa de asistență 

Existența rapoartelor și a proceselor verbale 
Respectarea graficului de asistențe 
Existența planurilor remediale 

3. Realizarea documentelor manageriale de 
diagnoză și prognoză la nivelul unității și 
la nivelul fiecărei arii curriculare/comisii 

Director 
Director adjunct 

Octombrie -
Noiembrie 
2021 

Responsabili arii 
curriculare 
Metodologii,  
Rezultate examene 
naționale 

Raport privind starea și calitatea 
învățământului în anul școlar 2020-2021 
Plan managerial, anul școlar 2021-2022 

4. Verificarea modului de asigurare a 
condiţiilor igienico-sanitare, a stării de 
sănătate și securitate a elevilor/ 
personalului angajat și a utilizării eficiente 
a spaţiilor de învăţământ 

Director Permanent Administrator 
patrimoniu 
Asistent medical 
Reglementări legale 

Avizele şi fişele de instruire pentru 
personalul școlii 
Existența autorizațiilor sanitare 
Existenţa adeverinţelor medicale ale elevilor 

5. Valorificarea rezultatelor evaluării 
personalului didactic în elaborarea unor 
strategii adecvate dezvoltării resursei 
umane 

Director 
Director adjunct 

Permanent Responsabili arii 
curriculare  
 Rapoarte 

Existența procedurilor privind evaluarea 
cadrelor didactice 
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Obiectiv 2: Diseminarea și aplicarea în unitatea de învățământ a documentelor de politică educațională elaborate de ME și ISJ 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare și 
evaluare 

Termen Resurse: 
umane, materiale 

Indicatori de performanță 

1. Reactualizarea şi validarea 
Regulamentelor unităţii de învățământ - 
RIOF 

Director Octombrie 
2021 

Consiliul de Administrație al 
unităţii de învățământ 
Reglementări legale şi 
specifice 

Existența, cunoașterea și aplicarea 
RIOF la nivelul unităţilor de 
învăţământ 

2. Aplicarea si respectarea documentelor 
legislative - Legea Educaţiei Naţionale şi 
legislaţia subsecventă (metodologii, 
regulamente, etc.) 

Director 
Director adjunct 

Permanent Personalul unității 
Documente legislative 

Existenta documentelor școlare 
întocmite în conformitatea cu legislația 
în vigoare 
Existența proceselor verbale ale CA, 
CP întocmite conform legislației în 
vigoare 

3. Realizarea standardelor de performanţă 
specifice la nivelul unităţilor de 
învăţământ 

Responsabili 
comisie/ arie 
curiculară 
Responsabil 
CEAC 

Permanent Cadre didactice Documente 
ARACIP 

Existența documentelor 
comisiilor metodice, CEAC 
Numărul de chestionare aplicate 
beneficiarilor direcți și indirecți 
Existența portofoliilor cadrelor didactice 

4. Aplicarea sistemului de control 
managerial intern, în toate unitățile de 
învățământ, elaborarea procedurilor 
organizației școlare i monitorizarea 
riscurilor 

Responsabil 
SCIM 

Permanent Comisia privind organizarea, 
implementarea si menținerea 
sistemului de control intern 

Existența procedurilor, deciziilor 
conform Instrucțiunii M.E.N. nr.1 
Existența registrului de riscuri 

5. Elaborarea planului de măsuri în vederea 
remedierii deficienţelor constatate şi 
urmărirea implementării acestuia 

Director adjunct Conform 
graficului 

Responsabili arii curriculare 
Procese verbale, fișe de 
asistențe 

Existența procedurilor 
Existența planului de 
măsuri 

6. Prelucrarea actelor normative la nivelul 
unităţii 

Director Permanent Directori 
Reglementări legale 

Procese-verbale ale ședințelor CA, CP 
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7. Implementarea planurilor de măsuri 
întocmite în urma inspecţiilor sanitare, a 
celor efectuate de poliţie, pompieri, ITM 
pentru asigurarea climatului de siguranţă 
în școală 

Director Permanent Administrator 
Secretar șef 
Procese verbale, note de 
control 
Reglementări legale 

Existența procedurilor, a Regulamentului 
intern și a proceselor verbale 
Existența planului de măsuri 

8. Verificarea modului de utilizare eficientă a 
resurselor financiare 

Director Semestrul I Compartimentul financiar- 
contabil Reglementări legale 

Existența documentelor financiar- 
contabile 
Număr proceduri specifice 

 

Obiectiv 3: Aplicarea curriculum-ului național și creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare, în vederea realizării standardelor 
europene în domeniul educaţiei 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare și 
evaluare 

Termen Resurse: 
umane, 

materiale 

Indicatori de performanță 

1. Întocmirea rapoartelor de analiză pentru 
anul şcolar 2021-2022, elaborarea 
documentelor de diagnoză 

Director 
Director adjunct 

Septembrie 
2021 

Director adjunct 
Responsabili comisii/ 
compartimente 
Documente ME, ISJ 
Analiza activităţii pentru 
anul şcolar 2020-2021, date 
statistice colectate anterior 

Existenta Raportului general privind 
starea învățământului pentru anul școlar 
2020-2021 

2. Reactualizarea şi validarea Regulamentului 
Intern 

Director 
Director adjunct 
Consiliul de 
administrație 

Octombrie 
2021 

Comisia de paritate 
Reprezentanți 
organizații sindicale 
Organigrama, Regulamentul 
intern, documente ISJ şi ME 

Regulamentul Intern pentru anul școlar 
2021-2022 

3. Elaborarea graficului şi a tematicii 
şedinţelor Consiliului de Administraţie şi a    
Consiliului Profesoral 

Director 
Director adjunct 
Consiliul de 
administrație 

Octombrie 
2021 

Planul managerial Documente 
MEN 

Graficele de 
desfăşurare Tematica, 
Registrul de procese-verbale 
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4. Elaborarea documentelor de prognoză, 
proiectare şi organizare a activităţii pentru 
anul şcolar 2021-2022 

Director 
Director adjunct 

Octombrie - 
Noiembrie 
2021 

Director adjunct 
Responsabili comisii/ 
compartimente 
Documente ME, ISJ  
Rapoarte generale 
Rapoarte de inspecţie 
Dări de seamă, Date statistice 

Existenta Planului Managerial director, 
director adjunct și la nivelul 
compartimentelor pentru anul școlar 
2021-2022 

 

 

Obiectiv 4: Aplicarea corectă a legislației în domeniul încadrării, normării și salarizării 
Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare și 

evaluare 

Termen Resurse: 

umane, materiale 

Indicatori de performanță 

1. Proiectarea încadrării pentru anul școlar 
2021-2022 

Director Ianuarie - 
Februarie 2021 

Comisia de curriculum 
Responsabili arii curriculare 
/comisii metodice 
Plan şcolarizare 
Oferta educațională 

Existența proiectului de 
încadrare, situații normare 
statistică 

2. Ocuparea posturilor vacante prin 
concursuri specifice: cadre didactice, 
personalul didactic auxiliar și nedidactic 

Director Conform 
calendarului 

Responsabil resurse umane 
Consiliul de administrație 
Legislație 

Număr posturi ocupate 

3. Asigurarea unui climat de muncă eficient 
în vederea optimizării activităţii de 
normare şi salarizare.Soluţionarea cererilor 
şi sesizărilor personalului propriu în 
privinţa normării şi salarizării 
 

Director Permanent Comisia de încadrare 
și normare 
Procese-verbale, sesizări 

Existența proceselor verbale 
Numărul sesizărilor/petițiilor, în procent 
mai mic față de anul precedent 
Respectarea termenelor de soluționare. 
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Ţinta strategică 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 

Obiectiv 1: Îmbunătăţirea rezultatelor învăţării 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare și 
evaluare 

Termen Resurse:  
umane, materiale 

Indicatori de performanță 

1. Organizarea evaluărilor iniţiale ca reper 
pentru adaptarea procesului de învăţare la 
particularităţile elevilor 

Director adjunct 
Responsabili 
comisii/ șefi arii 
curriculare 

Septembrie 
2021 

Cadre didactice Teste de 
evaluare 

Existenţa şi aplicarea testelor pe 
discipline 
Procese verbale ale catedrelor, 
comisiilor metodice 

2. Analiza rezultatelor obţinute la testările 
iniţiale pe discipline/ module şi comunicarea 
acestora elevilor şi părinţilor 

Responsabili 
comisii/ șefi arii 
curriculare 

Octombrie 
2021 

Cadre didactice 
Curriculum Naţional 

Existenţa Rapoartelor privind testarea 
iniţială 
Centralizatoare şi grafice statistice 
Rapoarte sintetice 

3. Proiectarea unor planuri operaţionale 
remediale în scopul remedierii deficienţelor, 
asigurării progresului şcolar şi stimulării 
performanţelor 

Director 
Responsabili 
comisii/ șefi arii 
curriculare/ 
coordonator 
ROSE 

Octombrie -
Noiembrie 
2021 

Fiecare cadru didactic 
Plan managerial 
Echipa proiect ROSE 

Existenţa planurilor operaţionale 
remediale 
Procese-verbale 
Grafic activităţi proiect ROSE 

4. Elaborarea CDL-urilor (pentru anul şcolar 
următor) astfel încât sa fie corelate cu SPP-
urile şi cu cerințele operatorilor economici 

Director 
Responsabili arii 
curriculare/ 
comisii 

Conform 
graficelor 

Profesorii de specialitate  
Agenţi economici 
Programele şcolare 
Documente manageriale 
Planuri cadru  
Planuri de învățământ 

CDL 
Procese verbale ale întâlnirilor 
Procese verbale ale catedrelor de 
specialitate 

5. Parcurgerea programei şcolare şi 
evaluarea obiectivă a elevilor 

Director adjunct 
Responsabili arii 
curriculare/ 
comisii 
Coordonator 
ROSE 

Permanent Cadre didactice  
Legislaţie  
Proceduri 
Documentaţie şcolară 
Echipa proiect ROSE 

Statistici 
Rapoarte scrise, procese verbale 
Grafic activităţi proiect ROSE 
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6. Organizarea evaluării finale şi analiza 
comparativă a rezultatelor 

Director adjunct 
Responsabili arii 
curriculare/ 
comisii 

Ianuarie - 
Mai/Iunie 
2022 

Cadrele didactice  
Teste de evaluare 

Existenţa şi aplicarea testelor de evaluare 
pe discipline 
Procese verbale ale ariilor curriculare, 
comisiilor, CP, CA 

7. Analiza comparativă între rezultatele 
evaluărilor şi cele obţinute la examenele 
naţionale 

Director adjunct 
Responsabili 
catedre/ comisii 

Iulie 2022 Cadre didactice 
Rezultate examene naţionale 

Centralizatoare şi grafice 
statistice Rapoarte sintetice 
Procese verbale catedre 

 

 

  Obiectiv 2: Îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale şi concursurile şcolare 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare și 
evaluare 

Termen Resurse: umane, materiale Indicatori de performanță 

1. Monitorizarea şi valorificarea 
rezultatelor elevilor la evaluările 
interne şi externe (evaluări interne, 
testări naţionale) 

Director 
Responsabili arii 
curriculare/ 
comisii 

Permanent Cadre didactice  
Rezultatele elevilor  
Proceduri specifice 

Evidenţierea progresului în notele 
obţinute de elevi. 
Rata de promovabilitate, ca procent 
de creștere față de anul școlar 
precedent. 
Existența analizelor comparative. 

2. Instruirea diferenţiată pentru elevii 
capabili de performanţă, prin cercuri de 
specialitate şi alte activităţi 
extracurriculare la nivelul disciplinelor de 
învăţământ (competiţii, proiecte, 
parteneriate etc.). 

Director 
Responsabili arii 
curriculare/ 
comisii 

Coordonator 
ROSE 

Conform 
graficelor 

Cadre didactice 
Metodologii  
Consumabile 
Echipa proiect ROSE 

Liste de selecție ale elevilor pentru 
concursuri/olimpiade, existente în 
portofoliile comisiilor metodice. 
Rata de participare, ca procent de 
creștere față de anul precedent. 
Creșterea numărului de activități, pe 
tipuri și nivele de învățământ. 
Lista elevilor participanţi. 
Rezultatele obţinute la concursuri. 
Diplome/adeverinţe/certificate de 
participare. 
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3.  Desfăşurarea programelor de 
pregătire suplimentară pentru 
probele examenului de 
Bacalaureat/Evaluare Națională 

Director 
Cadre didactice 
de specialitate 

Conform 
graficelor de 
pregătire 

Cadre didactice 
Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a examenului de 
bacalaureat 
 
 
 

Rezultate ale elevilor la bacalaureat, ca 
procent de creștere a performanţelor 
atinse, pe nivele diferite, faţă de 
perioada anterioară. 
Existența graficelor pentru pregătire 
suplimentară. 
Număr de elevi participanţi. 
Numărul orelor de pregătire 
suplimentară 
Procese verbale de la întâlnirile cu 
elevii. 

4. Organizarea simulării examenului de 
bacalaureat şi analiza datelor statistice 
privind rezultatele elevilor. 

Director Martie 2022 Cadre didactice  
Informatician  
Consumabile. 

Rata de participarea a elevilor la 
simularea examenului de Bacalaureat 
Procentul de promovabilitate de la 
fiecare probă în creştere faţă de anul 
şcolar precedent. 

5. Participarea elevilor la concursurile 
şcolare, olimpiade, simpozioane, proiecte 

Director  
Cadre didactice de 
specialitate 
Echipa proiecte 
europene 

Conform 
calendarelor 
de concurs 

Cadre didactice 
Schema de granturi pentru licee 
Metodologii de concurs 
Consumabile 

Număr participanţi 
Diplome/adeverinţe/certificate de 
participare 
Existenţa procedurilor 

 

Obiectiv 3: Asigurarea cadrului instituţional/organizatoric şi managerial de calitate, pentru unitatea de învăţământ în vederea creşterii ratei de 

participare la educaţie 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare 

și evaluare 
Termen Resurse: umane, 

materiale 
Indicatori de performanță 

1. Elaborarea de către unitățile de 
învățământ a criteriilor specifice pentru 
auto-evaluare și evaluare, pentru 
atingerea standardelor naţionale 
existente şi asigurarea calităţii educaţiei; 

Director  
Responsabil 
CEAC 

Permanent Comisia CEAC  
Standarde ME 

Existența procedurilor de evaluare 
interna 

mailto:banescu@yahoo.com


 
 
 
 
 

13 
 

 
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 

2. Monitorizarea parteneriatelor derulate 
la nivel local şcoală – familie - elev, 
şcoală-autorităţi locale privind 
responsabilităţile în vederea asigurării 
succesului şcolar şi a unei frecvenţe 
corespunzătoare 

Director Permanent Consilier educativ  
Coordonator proiecte și 
programe 
Legislație specifică  
Procese verbale 

Număr acorduri de parteneriat  
Număr procese-verbale 

3. Elaborarea ofertei curriculare şi 
personalizarea ofertei educaţionale în 
funcţie de nevoile specifice comunităţii 
locale 

Director adjunct Permanent Responsabili 
catedre/comisii 
Metodologii specifice 

Creșterea cu 10% a numărului de premii 
la concursuri și olimpiade școlare 
Creșterea cu 10% a numărului de elevi 
care promovează examenele naționale, 
fata de anul școlar precedent 

4. Promovarea şi valorificarea diversităţii 
    culturale în vederea îmbunătăţirii accesului 

egal la educaţie şi diminuării segregării 
şcolare, includerea elevilor în programe de 
activităţi educative specifice educaţiei 
interculturale 

Director  
Director adjunct 

Permanent Consilier educativ  
CPPE 
Consilier psihopedagog școlar 
Legislaţie, metodologii 
specifice 

Creşterea accesului egal la educaţie a 
tuturor elevilor, cu cel puţin 5 % față 
de anul școlar precedent 

5. Derularea programelor de consiliere şi 
orientare pentru elevi, în vederea 
dezvoltării personalităţii elevilor, 
cultivarea încrederii în sine şi în ceilalţi, 
valorizarea relaţiilor interpersonale, 
implicarea în luarea deciziilor etc. 

Director adjunct Conform 
graficului 

Consilier educativ  
Consilier psihopedagog școlar 
Legislație specifică 
Proceduri specifice 

Creșterea numărului elevi implicați 
în proiecte/programe 
Implicarea elevilor în acţiunile de 
consiliere şi orientare - prin organizarea 
de activități extracurriculare 
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Ţinta strategică 3: Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în vederea îmbunătăţirii calităţii   
procesului instructiv-educativ 

 Obiectiv 1: Formarea și dezvoltarea abilităților și competențelor cadrelor didactice pentru învățarea centrată pe elev și aplicarea acesteia în procesul de 

predare-învățare 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare şi 
evaluare 

Termen Resurse:  

umane, materiale 
Indicatori de performanță 

1. Revizuirea portofoliilor profesorilor privind 
formarea profesională. Acordarea de 
consultanţă privind modalităţile de 
dezvoltare profesională, pregătirea iniţială, 
pregătirea continuă. 

Directori Octombrie 
2021 

Comisia de formare şi 
perfecţionare 
Legislaţia specifică 

Număr documente 
afişate. Număr 
întâlniri 

2. Identificarea nevoilor de formare pentru 
dezvoltarea profesională a angajaţilor din 
unitatea de învăţământ, pentru 
dezvoltarea instituţională a şcolii şi 
pentru dezvoltarea de proiecte şi 
programe educative. 

Directori. 
Responsabil 
comisie formare 
profesională 

Noiembrie 
2021 

Comisia de formare şi 
perfecţionare 
Legislaţia specifică 
Exemple de bune practici. 

Întălniri de lucru ale comisiei de 
formare şi dezvoltare profesională. 
Existenţa procedurilor. 

3. Înscrierea cadrelor didactice la examenele 
de acordare a gradelor didactice: 
definitivat, gradul II, gradul I şi susţinerea 
inspecţiilor curente şi speciale. 

Directori Conform 
programării 

Cadre didactice  
Legislaţia specifică Metodologii 

Numărul cadrelor didactice înscrise. 
Număr inspecţii susţinute. 

4. Promovarea ofertei de formare a Casei 
Corpului Didactic Constanța 

Directori. 
Responsabil 
comisie formare 
profesională 

Octombrie 
2021 

Oferta de formare  
Site-ul CCD 

Număr de informaţii diseminate. 

5. Participarea cadrelor didactice la cursuri de 
formare iniţială sau continuă, pe diverse 
domenii. 

Directorii 
Responsabilii de 
comisii metodice 
Cadre didactice 

Permanent Calendarul cursurilor Numărul cadrelor didactice formate 
Numărul cursurilor de formare. 
Diplome, adeverinţe, numărul creditelor 
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6. Perfecţionarea şi formarea continuă a 
salariaţilor, în funcţie de compartiment/ 
specialitate. 

Director Permanent Responsabil resurse umane 
(secretariat) 
Legislaţia specifică  
Suport curs 

Număr participanţi. 
Numărul cursurilor de formare. 

7. Consilierea cadrelor didactice debutante Director adjunct Permanent Responsabili comisii metodice 
Legislație specifică 

Baza de date cu cadrele didactice 
debutante 

 

 

Ţinta strategică 4: Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele economiei naţionale, în    vederea 

unei bune inserţii sociale a absolvenţilor 

 Obiectiv 1: Asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a elevilor ca cetăţeni activi în viaţa civică şi profesională 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare şi 
evaluare 

Termen Resurse:  

umane, materiale 
Indicatori de performanță 

1. Dezvoltarea spiritului antreprenorial al 
elevilor din învăţământul profesional şi 
tehnic 

Profesorii 
coordonatori 
Director 

Permanent Prof. de specialitate  
Legislaţia în vigoare  
Proceduri 
Ghid metodologic 

Creşterea numărului de premii  
Creşterea gradului de inserţie pe piaţa 
muncii a absolvenţilor. 
Evidenţele acţiunilor specifice. 
Fişe de lucru. 

2. Proiectarea activităţii educative formale şi 
nonformale, în concordanţă cu principiile 
educaţiei pentru o dezvoltare durabilă 

Director 
CPPE 
Coordonator proiect 
ROSE, 
ERASMUS+ 
POCU 

Periodic CPPE/Responsabil proiecte 
europene 
Planuri operaționale 
Grup țintă proiect 

Programe specializate de formare 
(cursuri, activităţi de formare, activităţi 
educaţionale) 
Calendarul activităților educative 
Rapoarte de monitorizare 
Respectarea graficelor stabilite 

3. Diversificarea activităţilor extracurriculare, 
în concordanţă cu interesele şi aptitudinile 
elevilor, în cadrul unor parteneriate 
educaţionale, cu toţi factorii care pot 
influenţa, în mod pozitiv, educaţia tinerei 
generaţii 

Coordonator de 
proiecte și 
programe educative 
Echipa proiectului 
ROSE/POCU 

Permanent Parteneri interesaţi  
Consiliul Elevilor 
Grup țintă proiect 

Număr întâlniri şi activităţi derulate de 
consiliile elevilor 
Respectarea structurii unui proiect 
educativ 
Rapoarte de monitorizare a frecvenţei 
elevilor 
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4. Participarea elevilor la activităţi culturale, 
ştiinţifice, sportive. 

CPPE 
Diriginți 

Permanent  Prof. diriginți  
Cadre didactice 
Resurse bugetare și 
extrabugetare 

Număr de activităţi de diseminare a 
exemplelor de bune practici 
Evidența participanților pe clase. 

5. Organizarea de vizite tematice la instituţii 
de învăţământ superior, întâlniri cu 
personalităţi, antreprenori de succes. 

CPPE 
Diriginți 

Periodic Prof. diriginți Număr întâlniri şi număr participanţi. 

6. Monitorizarea situaţiei absolvenţilor 
învăţământului profesional, a inserţiei 
profesionale, pe baza informaţiilor oferite 
de unităţile şcolare 

Responsabil CEAC Noiembrie 
2021 

Prof. diriginți 
Statistica inserţiei profesionale 
a absolvenţilor învăţământului 
liceal și profesional 

Identificarea situaţiei inserţiei pe piaţa 
muncii pentru cel puţin 80 % din 
numărul absolvenţilor învăţământului 
liceal și profesional 

7. Controlul calității activității personalului 
didactic 

Director  
Responsabil CEAC 

Permanent Cadre didactice  
Portofoliile comisiilor metodice, 
ale cadrelor didactice 
Fișe de observare a lecției 

Existența proceselor verbale  
Existența rapoartelor de inspecție 

 

 

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

  Obiectiv 1: Identificarea şi remedierea eventualelor deficienţe de la nivelul şcolii 
Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare şi 

evaluare 

Termen Resurse:  

umane, materiale 

Indicatori de performanță 

1. Asigurarea Condiţiilor igienico- sanitare 
optime, a stării de sănătate și securitate a 
elevilor/ personalului și a utilizării 
eficiente a spaţiului de învăţământ. 

Director 
Director adjunct 
Administrator 

Permanent Legislaţia specifică Obţinerea autorizaţiei sanitare. 
Numărul notelor de control (sănătate 
publică, pompieri). 
Existența planului de măsuri. 

2. Îndeplinirea planurilor de măsuri întocmite 
în urma inspecţiilor şcolare, sanitare, a 
celor efectuate de poliţie sau pompieri, în 
scopul remedierii eventualelor deficienţe de 
la nivelul şcolii. 

Director 
Director adjunct 
Administrator 

Permanent Procese verbale  
Note de control 
Reglementări legale 

Numărul indicatorilor îndepliniţi 
Procese verbale, note de control 
Existența procedurilor, a RIOF și a 
proceselor verbale. 
Existența planului de măsuri. 
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3. Asigurarea siguranței și securității în 
spațiile școlare și adiacente acestora 

Director 
Director adjunct 
Responsabil 
SSM 

Permanent Diriginţi 
Plan de măsuri 

Reducerea actelor de violență școlară  
Procese verbale, note de control 

4. Realizarea acţiunilor de informare cu 
privire la situaţiile de risc şi a formelor 
de agresivitate, monitorizarea şi 
prevenirea acestora 

Director 
CPPE 

Permanent Diriginții 
  Broşuri informative 

   Consumabile 

Număr de acorduri de parteneriat 
încheiate 
Rapoarte de monitorizare  
Existenţa protocoalelor  
Număr de activităţi organizate 

5. Construirea unui climat educaţional 
stimulativ, pozitiv, cooperant-participativ, 
eficient în folosul copiilor şi tinerilor, 
beneficiarii sistemului educaţional. 

Director 
Sindicate  
CEAC 

Permanent Legislaţie şcolară. Existența Regulamentului intern de 
organizare și funcționare  
Proceduri specifice. 

 

 

Ținta strategică 6: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate, agenţi economici,  sindicate, 

ONG-uri 

Obiectiv 1: Intensificarea colaborării cu administraţia locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, ONG-uri 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare şi 
evaluare 

Termen Resurse: 

umane, materiale 
Indicatori de performanță 

1. Organizarea de întâlniri cu partenerii 
sociali: Primărie, Consiliu Local, 
Poliţie, Unităţi de învăţământ 

Profesori de 
specialitate 
Directori 
Diriginţi 

Permanent Consilier educativ. 
Cadre didactice/ diriginţi. 
Contracte de colaborare. 
Contracte de parteneriat. 

Număr întâlniri.  
Număr parteneriate. 
Procese verbale ale întâlnirilor. 

2. Monitorizarea parteneriatelor cu agenţii 
economici 

Directori Permanent Profesori de specialitate 
Contracte de colaborare cu 
agenţii economici. 
Harta parteneriatelor 

Existenţa documentelor care atestă 
efectuarea practicii de către elevi la 
parteneri economici 
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3. Desfăşurarea de activităţi educative 
formale şi nonformale în parteneriat 

Director 
Coordonatori 
proiecte ROSE, 
ERASMUS+ 
POCU 

Conform 
graficelor 

Coordonatorii de proiecte 
educative. 
Consiliul elevilor. 
Calendarul activităţilor 

Numărul de elevi participanţi la 
activităţile educative 
Număr de activităţi comune derulate. 
Jurnalul activităţilor 

4. Promovarea voluntariatului în rîndul 
comunităţii locale 

Director 
CPPE 

Permanent Cadre didactice, părinţi, elevi. 
Legislaţie specifică. 
Acorduri de parteneriat. 

Numărul de parteneriate încheiate. 
Numărul de voluntari implicați în 
acțiunile derulate. 

5. Participarea în grupuri de lucru sau în 
parteneriat la diverse programe şi 
proiecte regionale, naţionale şi 
internaţionale. 

Director 
Coordonatori 
proiectr ROSE, 
Erasmus+ 
POCU 

Conform 
graficelor de 
derulare 

Reprezentanţi ONG, profesori 
Grup țintă  
Legislaţie specifică. 
Acorduri de parteneriat. 

Numărul de parteneriate derulate. 

 

 

    Ținta 7: Atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente 

Obiectiv 1: Implementarea şi derularea de proiecte europene 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare şi 
evaluare 

Termen Resurse: 
umane, materiale 

Indicatori de performanță 

1. Promovarea Proiectului Erasmus+   Informări în 
ședințele CP, 
CA, asociația de 
părinți, CȘE 

Septembrie - 
octombrie 
2021 

Afișe 
Site-ul școlii 

Procese verbale ale ședințelor  
Liste de prezență 

2. Selecția elevilor participanți Procedura de 
selecție 
Criterii de 
evaluare 

Octombrie - 
Noiembrie 
2021 

Afișe 
Site-ul școlii 

Dosarele elevilor candidate din grupul 
țintă 

3. Pregătirea elevilor selectați Activitățile de 
formare 
prevăzute în 
proiect 

Decembrie 
2021 - 
Februarie 
2022 

Materiale didactice Procese verbale 
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4. Recunoașterea rezultatelor învățării din 
mobilitate 

Procedura de 
recunoaștere a 
rezultatelor 
învățării 

Iulie - 
August 
2022 

Echipa de proiect Certificate EuroPass 

5. Valorizarea și diseminarea rezultatelor 
proiectului Erasmus+ derulat în anul școlar 
2021-2022 

Manager proiect 
Director 

August -
Septembrie  
2022 

Prezentări 
Conferința de închidere 

Numărul Certificatelor Europass  
Procese verbale 

 

Obiectiv 2: Motivarea elevilor și cadrelor didactice 

Activităţi pentru atingerea obiectivului Monitorizare şi 
evaluare 

Termen Resurse: 

umane, materiale 
Indicatori de performanță 

1. Stimularea elevilor câştigători ai 
concursurilor şi competiţiilor şcolare şi a 
cadrelor didactice implicate în pregătirea 
acestora, prin identificarea unor surse de 
finanțare provenite din sponsorizări, donaţii 
etc. 

Director Periodic, în 
funcţie de 
calendarul 
specific 

Asociația de părinți  
Primărie  
Administraţie Locală 
Sponsorizări  
Donaţii 

Ponderea personalului didactic 
calificat, pe nivele de învățământ 
Numărul premiilor acordate 

2. Formarea cadrelor didactice prin programe 
finanțate din resurse extrabugetare 

Director Permanent Responsabil dezvoltarea 
resurselor umane Legislație 
specifică Oferte de programe 
de formare 

Număr cadre didactice formate 

3. Dezvoltarea dimensiunii europene prin 
proiecte internaţionale Erasmus+ 

Director 
Coordonatori 
proiecte 

În derulare Profesori, elevi Bugete alocate 
prin proiecte 

Număr participanți 
Programe cursuri de formare 
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REZULTATE AȘTEPTATE 

 
PE TERMEN SCURT (1 an) 

 

PE TERMEN MEDIU (2-3 ani) PE TERMEN LUNG (4-5 ani) 
 Promovabilitatea elevilor de minimum 85% pe an 

şcolar 
 Rezultate bune la examenul de bacalaureat, 

promovabilitate de minumum 30% 
 Creşterea numărului de premii obţinute de elevi la 

olimpiade şi concursuri cu 20% pe an 
 Cresterea cu 30% a  numărului de elevi pregătiți 

pentru competiție  
 Continuarea studiilor în învăţământul superior 

pentru 20% dintre absolvenţi şi o bună inserţie pe 
piaţa muncii a minim 75% dintre absolvenți 

 Perfecționarea prin activități ştiințifico – metodice 
comune a 85% din cadrele didactice ale şcolii 

 Modernizarea continuă a ambientului şcolar cu 
tehnică informaţională 

 Aplicarea regulamentului intern de organizare și 
funcționare pentru consolidarea disciplinei în 
şcoală 

 Finalizarea cu succes a tuturor proiectelor 
educaţionale planificate  

 Formarea unui colectiv performant de 
profesori, care să aplice o strategie didactică 
modernă, centrată pe elev, menită să asigure 
dezvoltarea personală a acestuia  

 Scăderea ratei absenteismului în rândul 
elevilor cu 20%  

 Amenajarea şi dotarea de laboratoare, 
cabinete şi ateliere 

 

 Consolidarea standardelor educaţionale 
prin funcţionalizarea Comisiei de evaluare 
şi asigurare a calităţii în educaţie 

 Descentralizarea şi creşterea gradului de 
autonomie la nivelul şcolii  

 Dobândirea de competenţe în elaborarea 
şi gestionarea proiectelor europene  
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MONITORIZAREA PLANULUI OPERAŢIONAL 

 
1.a. MONITORIZAREA INTERNĂ: managerul unităţii 
Tipul activităţii  Responsabilitatea 

monitorizării  
Parteneri  Termene/frecvenţa  

monitorizarii  
Inregistrarea 

rezultatelor  
Instrumente  

Curriculum în dezvoltare 
locală: proiectare şi aplicare  

Director  - şefii comisiilor şi catedrelor;  
- responsabil comisie CDL 

Anual  Proiect CDL Fişe de evaluare  

Înscrierea la cursuri de  
formare  

Director  - responsabilul comisiei de 
dezvoltare profesională  

Pe parcursul derulării  
proiectului semestrial  

In baza de date a școlii  Liste de prezenţă  
Atestate/diplome 

Starea de funcţionalitate a 
bazei materiale  

Director  - profesorii diriginţi,  
- elevi,  
- personal administrativ  

Săptămânal  Registrul de evidenţă 
a reparaţiilor  

Analize, rapoarte  

Proiecte de parteneriat  
în derulare sau în pregătire  

Director  - responsabil cu proiecte şi 
programe educaţionale  
- cadre didactice  

Lunar  În baza de date a şcolii  Analize, fişe de  
evaluare  

Imaginea şcolii online  Director  - responsabil cu promovarea 
imaginii şcolii  

Semestrial  În baza de date a şcolii  Situatii statistice  

 

1.b. MONITORIZAREA INTERNĂ : CEAC - prin RAEI  
 
2. MONITORIZARE EXTERNĂ: Va fi realizată de reprezentanţii ISJ Constanța, ME, ARACIP. 

 
3. EVALUARE INTERNĂ 
Tipul activităţtii  Responsabilitatea 

evaluării  
Parteneri  Termene/frecvenţa  

evaluarii  
Inregistrarea 

rezultatelor  
Instrumente  

Activități extracurriculare 
realizate în urma chestionării 
elevilor și a părinților  

Director  - şefii comisiilor şi catedrelor;  
- comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii  

La finalul actiunii  În baza de date a şcolii  Chestionare  
Fisa de apreciere  
Fisa de analiza a 
documentelor  

Creșterea calității 
procesului de predare-

Responsabil CEAC  - şefii comisiilor şi catedrelor;  
- comisia pentru evaluarea şi 

Semestrial  În baza de date a şcolii  Analize, statistici  
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învățare reflectată în 
rezultatele elevilor  

asigurarea calităţii  

Situația spațiilor de 
învățământ și a clădirilor 
școlare  

Director  - comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii 

Semestrial  In baza de date a scolii  Analize, rapoarte  

Proiecte de parteneriat  
realizate  

CPPE - coordonator proiecte 
europene  

Semestrial  În baza de date a şcolii  Analize  

Realizări ale școlii 
reflectate în mass-media  

CPPE  - responsabil cu promovarea 
imaginii şcolii  

Semestrial  În baza de date a şcolii  Situatii statistice, 
rapoarte  
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