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Prezentul Plan managerial este în acord cu viziunea si misiunea scolii, cu cerinţele Legii privind asigurarea calităţii în 
educaţie, cu Recomandarea Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din 
perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii si are ca deziderat atingerea idealului educaţional, legiferat în Legea Educaţiei 
Naţionale: 
Idealul educaţional al sistemului de învăţământ constă în dezvoltarea liberă, integrală si armonioasă a individualităţii 
umane, personalităţii umane si în asumarea unei scale de valori necesare pentru construcţia unei economii si societăţi a 
cunoasterii. 
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1. DOMENIUL FUNCŢIONAL: CURRICULUM 
 

Puncte tari Puncte slabe 

- asigurarea unor standarde educaţionale inalte; 
- evaluarea cunoştinţelor  elevilor  bazată pe un sistem de testare şi 
simulare a examenelor naţionale in scopul parcurgerii ritmice a materiei 
şi a familiarizării elevilor cu metodologia de examen; 
- rezultate foarte bune la examenele naţionale, concursuri şi olimpiade 
şcolare; 
- organizarea unor  concursuri  cu  participare judeţeană; 
- obţinerea certificatelor de competenţă lingvistică la limba engleză (YLE, 
PET, KET, FCE, CAE) și organizarea acestor examene în școală; 
-obținerea certificatelor ECDL; 
- plan de şcolarizare realist; 

- valorificarea necorespunzătoare a potenţialului elevilor  datorită lipsei  de  
interes a unor  cadre didactice pentru dezvoltarea şi diversificarea de cercuri 
ştiinţifice; 
- neconcordanţa intre nivelul informaţional, pe de o parte,  şi  materialul  
didactic,  aparatura  din dotare şi cartea bibliografică; 
- deschidere interdisciplinară modestă; 
- inconsistenţa evaluării sistemice; 
- ofertă educațională puțin diversificată pentru clasele de liceu; 
- insuficienta utilizare a materialelor didactice, a tehnicii  informaţionale  şi  a 
metodelor  active în demersul didactic; 
- lipsa autonomiei şcolii în selectarea cadrelor didactice; 

Oportunități Amenințări 
-  acces  rapid  la  informaţiile  privind  dinamica curriculumului; 
- receptivitatea manifestată de către ISJ şi MEN privind introducerea unor 
discipline opţionale şi specializări care corespund invăţămantului modern; 
- interesul manifestat de unele organizaţii civice in domeniul educaţional; 

-  planul de învăţămant şi programele şcolare prea incărcate la anumite 
discipline centrează actul educativ pe aspectul informativ, teoretic in 
defavoarea celui formativ; 
- suprasolicitarea elevilor datorită numărului mare de ore; 
- desele modificări ale strategiilor curriculare privind evoluţia invăţămantului 
pe termen mediu şi lung; 
- mediu negativ al educaţiei informale, care promovează valori contrare celor 
ale şcolii. 

 
Obiective:  
1. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă asteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.   
2. Cunoasterea si aplicarea documentelor de politică educaţională si a finalităţilor, pe niveluri de şcolarizare, urmărind modificările legislative   
3. Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, asigurarea şanselor egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de 
performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare.  
4. Promovarea activitătilor instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe demersuri educationale inter- si transdisciplinare, diferentiate, stabilite 
conform nevoilor educaţionale individuale si/sau colective ale elevilor.  
5. Reconsiderarea tehnicilor de evaluare si a metodelor de examinare a performanţelor scolare.  
6. Personalizarea  şi diversificarea ofertei educaţionale: corelaţia dintre curriculum-ului naţional si CDS  
8. Monitorizarea si evaluarea întregii activităţi, pe baza indicatorilor specifici (rata de participare, grad de cuprindere, rata de abandon, % reuşită).  
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Nr. 
crt. 

Scop, 
obiective 

Activităţi 
(acţiuni) 

Măsuri Resurse Echipa 
responsabilă 

Termen 
materiale financiare 

1. 1.1.Elaborarea 
proiectelor  de 
curriculum şcolar şi 
extraşcolar 

Cunoaşterea şi aplicarea     
curriculumului naţional 
Asigurarea comisiilor metodice 
cu toate documentele privind:  
- plan cadru primar, gimnaziu 
si liceu  
- programe şcolare  
- modele planificări 
calendaristice 

-afişarea listei cu  
programele în vigoare 

Monitorul official 
Colecţii de legi  
Internet  
 

 Director  
Comisia pentru 
curriculum 

10.09.2019 

Elaborarea  ofertei  de  CDŞ în 
parteneriat  educaţional. 

- obţinerea de  
informaţii  de  la   
elevi, părinţi, cadre  
didactice 

Propuneri 
Sondaje 
Chestionare  

 -director; 
-comisia de  
Curriculum 
 

Cf. calendar 

Alegerea manualelor  
alternative pentru anul  şcolar 
următor. 

-informarea tuturor  
cadrelor didactice 

Manuale 
alternative 

 -responsabilii   
comisiilor  şi   
catedrelor; 
-comisia de  
curriculum 

Martie 2020 

Monitorizarea  aplicării   
curriculumului. 

-vizarea activităţii   -director;   
- comisia de  
curriculum 

Iunie 2020 

2. 1.2. Formarea  
competenţelor  de  bază 

Proiectarea  activităţii  
didactice. 
Elaborarea documentelor de 
proiectare şi planificare:  
-planificări calendaristice 
anuale şi semestriale  
-teste de evaluare, matrici de 
specificaţie, barem de 
corectare şi evaluare 

-vizarea planificărilor  
de către responsabilii  
de catedre/comisii 

Modele  
planificări 
MECTS 

 -director ; 
-director adj. 
-comisii metodice 

27.10.2019 

Diversificarea metodelor   de 
predare/învăţare. 

-informări în cadrul  
catedrelor  şi  
comisiilor  metodice 

  -responsabilul  
comisiei de  
asigurare a calităţii 

Anul şcolar 
2019/2020 

Monitorizarea  actului  
educaţional. 

-participare  la   
activităţile   derulate   
de cadrele didactice 

  -director;   
-director adj 

Anul şcolar 
2019/2020 

Participare la concursuri  
şcolare şi olimpiade şcolare. 

-aprobarea tabelelor  
cu elevi participanţi  
la concursuri  şi  
aprobarea pregătirilor  
suplimentare 

  -director   Anul şcolar 
2019/2020 
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Lecţii  atractive, folosind 
metode și mijloace moderne,  
competenţe  IT. 

-actualizarea datelor,  
lecţiilor 

  -director   Anul şcolar 
2019/2020 

3.  1.3.  Evaluarea 
activităţii  din unitatea 
de învăţământ 

Monitorizarea  rezultatelor   
obţinute  la  olimpiade   şi   
concursuri  şcolare. 
 

-organizarea de  
activităţi  
suplimentare  cu  
elevii 

  -director adj. 
-consilier educativ 
 

Anul şcolar 
2019/2020 

Monitorizarea  rezultatelor   
şcolare, a  rezultatelor  la   
examenele  naţionale, 
bacalaureat   
şi  a  rezultatelor  după  
admitere   
la  licee şi universităţi. 

-organizarea comisiei  
de orientare școlară și 
profesională 

  -director adj. 
-consilier educativ 
 

31.08.2020 

Monitorizarea procesului de 
utilizare a TIC la toate 
disciplinele 

 PC-uri, softuri  
Baza teste  

 CEAC Permanent  

Monitorizarea activitatii 
Consiliului şcolar al Elevilor 

 Documente CSE  - Comisia proiecte şi 
programe 
- Consilier educativ 

Permanent  

 

 
2. DOMENIUL FUNCŢIONAL:  RESURSE UMANE 

 
Puncte tari Puncte slabe 

-  existenţa unui  corp profesoral  de calitate,  cu calificare înaltă, 
implicaţi în activităţi de formare continuă; 
-   preocupări   pentru   cercetare,   participare   la sesiuni de comunicări 
ştiinţifice la nivel judeţean, naţional şi internaţional; 
-   buna   colaborare  între   serviciul   secretariat- contabilitate şi 
cadrele didactice; 
- atragerea unui număr mare de elevi, cu potenţial intelectual  ridicat,  
datorită  prestigiului  şcolii  şi ofertei curriculare; 
- activităţi extraşcolare diversificate, în funcţie de interesele elevilor; 

-   insuficienta   pregătire  metodică  a  cadrelor didactice cu vechime mică; 
- lipsa de interes a unor cadre didactice privind activităţile extracurriculare; 
- insuficienta incadrare cu personal nedidactic; 
- elevi care se întorc din străinătate și se acomodează   mai   greu   dat   fiind   
lipsa   de cunoștințe; 
- implicarea insuficientă a elevilor in p roiectarea activităţii şcolii; 
- elevi cu părinţi  plecaţi  în străinătate, care sunt lăsaţi  în  grija  rudelor,  care 
  nu  au  un  control eficient asupra lor; 

 

Oportunități Amenințări 
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- standardele inalte privind activităţile didactice şi rezultatele bune ale 
elevilor asigură prezenţa unei populaţii şcolare cu nivel intelectual ridicat; 
- oferta de formare continuă a cadrelor didactice; 
- posibilităţi multiple de a accede la informaţii ştiinţifice şi metodice 
de ultimă oră; 

- aportul mass-mediei la creşterea violenţei fizice şi verbale in randul tinerilor; 
- scăderea  interesului  absolvenţilor  de învăţământ superior pentru meseria 
de dascăl; 

Obiective:  
1. Eficientizarea activităţii manageriale din perspectiva descentralizării sistemului de invăţământ preuniversitar;  
2. Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficientizarea actvităţii   
3. Evaluarea nevoii de formare a personalului   
4. Asigurarea accesului la formarea continuă si perfecţionarea  cadrelor didactice: grade didactice, formare continua obligatorie, formări  
prin CCD, mentorat, educatie permanentă, formări prin proiecte comunitare,   
5. Sprijinirea cadrelor didactice in vederea accesului la proiecte cu finanţare externă  
6. Imbunătăţirea comunicării interne şi externe  
7. Imbunătăţirea activităţii comisiilor, consiliului profesoral, de administraţie, consiliului elevilor, etc;  
8. Abordarea într-un nou context a conlucrării/colaborării între echipa managerială - CEAC  
9.Consolidarea sistemului de control intern managerial 
 

Nr. 
crt. 

Scop, 
obiective 

Activităţi 
(acţiuni) 

Măsuri Resurse Echipa 
responsabilă 

Termen 
materiale financiare 

4 2.1.Monitorizarea 
funcţionării  structurilor 
instituţionale  
administrative şi  
manageriale  din  
şcoală 

Realizarea cuprinderii copiilor 
şi tinerilor înscrişi în 
formaţiunile de studiu stabilite 
prin planul de şcolarizare 

 Legislaţie 
Plan de 
şcolarizare 

 -director  
-CA 
-secretariat 

Cf. calendar 

Încadrarea personalului 
Organizarea claselor 

-stabilirea comisiilor 
metodice; 
-repartiţia claselor pe 
săli; 
-repartizarea diriginţilor 
 

Legislaţie   -director 
-CA 

Septembrie 
2019 

Asigurarea asistenţei sanitare 
şi a protecţiei muncii. 

-controlul anual de 
medicina muncii,  
psihologic al 
personalului   
-Instruirea periodică a 
personalului/elevilor  
normele de protecţie a 
muncii şi N.T.S.I.   

Legislaţie 
 

Local  Management  Septembrie 
2019 
Semestrial 
Lunar  

Refacerea organigramei 
unităţii şcolare 

 Legislaţie   CA Septembrie 
2019 
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Întocmirea Fişei postului şi a 
fişei de autoevaluare/evaluare 

-stabilirea indicatorilor de 
performanţă şi a 
punctajelor defalcate 

OMECTS 
6143/2011 
Fişă post tip 

 CA, CP Septembrie 
2019 

Proiectarea activităţii din 
internatul şcolar 

-analiza şi aprobarea 
cererilor de cazare; 
-reparare şi achiziţionare 
mobilier 
 

  -director 
-administrator 
-pedagog 
-contabil 

Septembrie 
2019 

Proiectarea încadrării personal 
2019-2020 

-state personal Legislaţie  CA, CP Cf. calendar 

Proiectarea  activităţii   
manageriale. 

-consultarea tuturor  
factorilor implicaţi 

Planuri şi 
programe 
manageriale 

Buget alocat -director  
-CA 

Septembrie 
2019 

Monitorizarea,  consilierea   
elaborării  programelor   
manageriale a CA, CP,  
celorlalte comisii  din  şcoală. 
Elaborarea documentelor de 
proiectare si de organizare a 
activităţii pentru 2019- 2020;  
Planul managerial general 
pentru 2019-2020 
PM Comisii metodice 
PM Compartimente funcţionale  
Elaborarea planurilor 
operaţionale pe domenii 

-asigurarea  
informaţiilor noi  
necesare derulării  
optime a activităţii 

Programe 
manageriale 

 -director,  
-director adj. 
-sefi comisii metodice 
-şefi compartimente 

Septembrie 
2019 

Monitorizarea,  consilierea   
elaborării  rapoartelor  de  
analiză a  CA, CP,  celorlalte  
comisii din  şcoală. 
Întocmirea rapoartelor de 
analiză pentru  2018- 2019 
Raport general: Starea şi 
calitatea educaţiei  la  
sfârşitul anului şcolar 2018-
2019. 

-participare la   
întâlnirile  comisiilor 

-rapoarte de 
analiză 
-date  
statistice 
colectate  
2016-2017 

 -director  
-director adj.        
-CA 
-sefi comisii metodice 
-şefi compartimente 

Septembrie 
2019 

Stabilirea  planului  de  
şcolarizare pentru  anul  şcolar 
următor. 
 

-realizarea  
recensământului   
-studiu de nevoi 

Legislaţie  
Metodologii  

 -director  
-CP 

Cf. calendar 

Întocmirea unor programe  de   
recuperare,  prevenire  
abandon. 

- realizarea unei baze  
de date  privind   
riscurile  de  abandon   
apărute  pe parcursul  

Rapoarte  
Programe de 
recuperare şi 
prevenire 

 -director adj.  
-consilier educativ 

1.11.2019 
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anului şcolar 

Respectarea  legislaţiei  
şcolare şi  privind  politica  de  
personal 

-consultarea  
periodică  a noutăţilor  
apărute în Monitorul  
Oficial 

Monitorul oficial 
Colecţie de legi  

 -director,   
-director adj. 

permanent 

Repartizarea  sarcinilor  (fişe  
de post, decizii). 
 

-desemnarea  unei   
persoane  care   
verifică existenţa   
documentelor 

Fise de post 
decizii 

 -director   Septembrie 
2018 

Coordonarea  activităţii  de   
identificare  obiectivă  a  
criteriilor pentru  acordarea  de  
recompense şi  stabilirea  
calificativelor  anuale. 

-consemnarea  
periodică  a   
activităţilor  derulate   
de către cadrele   
didactice 

Rapoarte de 
analiza 

 -director   Permanent  

Gestionarea  eficientă a  
conflictelor. 

-discuţii  cu  personalul   
şcolii, elevii   şi  părinţii   
acestora 

  -director   Permanent  

5. 2.2.Formarea 
managerială  şi  
realizarea culturii 
manageriale 

Identificarea  nevoilor de 
formare managerială. 

-discuţii  permanete   
cu  personalul  şcolii 

Bază de date 
chestionare  
 

 -responsabil 
perfecţionare 

Octombrie 
2019 

Înscrierea la stagii / module  
de formare. 

-discuţii  permanete   
cu  personalul  şcolii 

Ofertă de 
programe 
Buletine 
informative 
Support de curs  
logistică 

 -responsabil 
perfecţionare 

Permanent  

Înscrierea  şi realizarea de  
schimburi  de  experienţă. 
 

-iniţierea  unor  
schimburi de  
experienţă cu alte  
şcoli 

Documente de 
specialitate 

 -director Pe parcursul 
anului școlar 
2019 - 2020 

Formarea  continuă a 
personalului didactic. 
 

- afişarea ofertelor de   
formare 

  -director 
-responsabil 
perfecţionare 

Permanent 

Diseminarea  informaţiei 
obţinută în cadrul formărilor. 

-discuţii permanete   
cu  personalul  şcolii 

Informări   -director 
-director adjunct 

Permanent 

6. 2.3.Formarea continuă 
şi 
perfecţionarea 
personalului 

Identificarea nevoilor de 
formare. 

-discuţii cu 
personalul şcolii 

  -responsabil 
perfecţionare 

15.10.2019 

Asigurarea participării 
personalului la stagii, module, 
simpozioane etc. 

-organizarea flexibilă 
a activităţii; 
-afişarea ofertelor de 
participare la stagii, 
simpozioane etc. 

Documente 
metodice de 
specialitate 

 -responsabil comisie  
perfecţionare 

Permanent  

Mentorat. -organizarea de   -şefii de catedre/ Iunie 2019 
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activităţi pentru 
cadrele didcatice 
debutante 

comisii 

7. 2.4.Evaluarea activităţii 
din 
unitatea de învăţământ 

Asistenţe la activităţile 
didactice şi activităţile 
extraşcolare. 

-afişarea graficului 
de asistenţe 

Grafic de 
asistente 
Fise de 
observare a 
lectiei 

 -director, 
-director adj. 
-metodişti 

Octombrie 
2019 

Monitorizarea/îndrumarea, 
întocmirea de rapoarte, 
informări privind progresul 
elevilor şi atingerea 
standardelor naţionale pe 
discipline. 

-discuţii cu responsabilii 
de catedre şi comisii 

Rapoarte de 
monitorizare 
Informări  
Portofolii  

 -director adj. 
-comisia de 
curriculum 

Pe tot parcursul 
anului școlar 

Monitorizarea/îndrumarea 
muncii educative. 

-discuţii   -director, 
-director adj. 

Permanent  

Evaluarea personalului. -discuţii cu  personalul 
angajat şi responsabilii 
de catedre/ comisii 
metodice; 
-completarea fişelor de 
evaluare a personalului 

Fişe de evaluare  -CA 
-director 

10 09.2019 

8. 2.5. Asigurarea calităţii 
în unitatea de 
învăţământ 

Întocmirea planului de 
activitate pentru Comisia de 
asigurare a calităţii şi evaluării 
din unitate. 

-discuţii între 
membrii CEAC 

Plan de activitate  -coordonator 
CEAC 
-director 

Octombrie 
2019 

Realizarea unor documente 
specifice comisiei CEAC 
 

-organizarea unor 
activităţi la nivelul 
comisiei de 
curriculum 

Documente 
specifice 

 responsabilul 
comisiei CEAC 

Octombrie - 
noiembrie 2019 

9. 2.6.Consilierea şi 
facilitarea 
schimbului de informaţii 

Realizarea unei bănci de date 
(elevi, cadre didactice). 

-solicitarea de 
documente actualizate 
personalului şcolii şi 
elevilor şcolii 

Logistica   -director adj. 
-secretar şef 
-informatician 

 

Organizarea unui program de 
audienţe. 

-documentaţie pentru 
audienţe 

  -director 
-director adj 

saptamânal 

Reuniuni de lucru, întâlniri cu 
personalul. 

-discuţii periodice   -director 
-director adj 

An şcolar 
2019/2020 

Soluţionarea corespondenţei, 
sesizărilor, reclamaţiilor, 
medierea conflictelor. 

-discuţii cu toţi 
factorii implicaţi 

  -director 
-director adj 

31.08.2020 

Consilierea părinţilor şi a 
elevilor. 

-organizarea de către 
diriginţi a unor 

  -consilier educativ 
-psiholog şcolar 

Pe tot parcursul 
anului școlar 
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 activităţi de consiliere 

        

 

 
3. DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- amenajarea unor săli de clasă cu mobilier nou, modern, adaptat 
vârstei elevilor şi adecvat unor activităţi interactive în sălile de clasă din 
internat; 
-  Funcţionarea  unui  centru  de  documentare  și informare dotat cu  
30 000 volume; 
-   dotarea   unor   cabinete   de   specialitate   cu calculatoare 
performante, conectate la Internet; 
- volumul mare al materialului didactic existent în cabinete şi 
laboratoare; 

 

-   uzura   fizică   şi   morală   a   unor   materiale 
didactice; 
- insuficiente resurse de venituri proprii; 
- preocupări scăzute pentru atragerea de surse de finanţare extrabugetară; 

Oportunități Amenințări 

-  politica  managerială  bazată  pe  o  colaborare stransă cu 
A s o c i a ț i a  P ărinţilor ”PRO TITEICA” contribuie la identificarea unor 
surse de finanţare extrabugetare; 

- viteza  mare  in  uzura  morală  a  aparaturii electronice şi informatice; 
- deteriorarea rapidă a mobilierului din dotare; 
- bugetul de austeritate al Primăriei; 
- modificări legislative in domeniul financiar; 

 
 
 
 
 

 

Obiective:  
1. Gestionarea eficientă a  resurselor existente.  
2. Dezvoltarea parteneriatului şcoală - autorităţile publice locale în vederea achiziţionării de mobilier. 
4. Depunerea proiectelor de finanţare pentru dezvoltarea resurselor materiale şi umane.  
5. Dezvoltarea  resurselor materiale în vederea eficientizării procesului educaţional: amenajare laboratoare.  
6. Continuarea parteneriatului cu CCD. 
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Nr. 
crt. 

Scop, 
obiective 

Activităţi 
(acţiuni) 

Măsuri Resurse Echipa 
responsabilă 

Termen 
materiale financiare 

10. 3.1.Alocarea resurselor 
financiare şi materiale 
în concordanţă cu 
necesităţile 
unităţii 

Întocmirea listei de priorităţi 
pentru dotări şi investiţii. 

-consultarea tuturor 
factorilor interesaţi 

Legislaţia în 
vigoare 
Programe 
guvernamentale 

 -administrator 
-contabil şef 
-director 

1.12.2019 

Resurse financiare pentru: 
- investiţii 
- reabilitări 
- reparaţii şi igienizări 
- salarii 
- altele. 

- atragerea de resurse 
din diferite surse 

  -director 
-contabil şef 

An şcolar 
2019/2020 

Distribuirea manualelor şcolare  
gratuite  
Completare comandă  2020-
2021 

- programarea 
profesorilor diriginți 
- informarea cadrelor 
didactice cu privire la 
lista manualelor 
aprobate, pe discipline 

  - responsabilul cu 
manualele școlare 
(pedagog) 
-diriginţi 
-cadre didactice 

Septembrie 
2019 
Februarie 2020 

Constituirea proiectului de 
buget. 
 

-consultarea tuturor 
factorilor interesaţi 
(resp catedre etc) 

Proiecte de buget  -director 
-contabil şef 
-CA 

Decembrie-
2019 - ianuarie 
2020 

Solicitarea de buget pentru 
mobilier adecvat în sălile de 
clasă din internat pentru sălie 
de clasă din internat. 

-consultarea tuturor 
factorilor interesaţi 

  -director 
-contabil şef 
-CA 

31.12.2019 

Identificarea şi obţinerea de 
fonduri extrabugetare. 

-realizarea 
contractelor de 
închiriere a unor 
spaţii 

Contracte de 
închiriere 

 -contabil şef 31.12.2019 

Dotarea cu mijloace de 
învăţământ. 
 

-consultarea tuturor 
factorilor interesaţi 

  -director 
-contabil şef 

30.08.2020 

Obţinere autorizaţie sanitară -contactare instituții  Legislaţie   Administrator  Septembrie 
2019 

Colaborare cu 
compartimentele 
Primăriei Turnu-Severin pentru 

-realizarea 
corespondenţei cu 
Primăria 

  -director 
-contabil şef 

30.08.2020 
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alocarea de resurse financiare 
necesare. 

 3.3. Continuarea 
programelor de sprijin 
financiar pentru copiii 
proveniti din familii 
sarace ( Programul 
“Bani de liceu”;  
 
acordarea de burse) 

Întocmirea şi verificarea 
dosarelor de bursă 

Informarea elevilor cu 
privire la legislaţa în 
vigoare 

Legislaţie   -comisia de acordare 
a burselor 
-departamentul 
financiar-contabil 

Conform 
calendarelor 

        

 

4. DOMENIUL FUNCŢIONAL: DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE 
 

Puncte tari Puncte slabe 

- relaţii de colaborare bune cu Primăria, Consiliul Local, Consiliul 
Judeţean, Prefectura; 
- realizarea de protocoale cu Poliţia de Proximitate şi Jandarmeria; 
- realizarea de parteneriate cu DJS, DJT, Biblioteca Județeană, ONG-uri; 
- realizarea de parteneriate cu licee din UE prin proiectele derulate în  
școală; 
- preocuparea tuturor cadrelor didactice pentru promovarea imaginii 
şcolii şi mediatizarea rezultatelor școlii și activităților educative 
extracuuriculare desfășurate; 

-  absenţa  unei  preocupări  sistematice  privind implicarea   părinţilor   în   
stabilirea   obiectivelor generale şi a ofertei educaţionale; 
- slaba implicare în realizarea unor proiecte de finanţare la nivel 
instituţional; 

Oportunități Amenințări 

- interesul manifestat de părinţi privind educaţia elevilor  şi  asigurarea  
unor  condiţii  optime  de desfăşurare a activităţii şcolare. 

-  accentuarea  efectelor  negative  în  educaţia elevilor datorită unei 
comunicări tot mai dificile cu familia; 
- ofertele educative mai dinamice oferite de alte organisme cu preocupări 
educaţionale; 

 
Obiective:  
1. Consolidarea colaborării cu autorităţile publice locale: Primăria şi Consiliul Local Turnu Severin, Poliţia, Jandarmeria, ISU, ONG-uri, Asociaţia Părinţilor, 
sindicat,  în vederea asigurării unui mediu şcolar atractiv, sigur şi funcţional.  
2. Dezvoltarea proiectelor educationale prin promovarea unor activităţi educative formale şi nonformale având ca scop dezvoltarea  educaţiei interculturale, 
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antreprenoriale, de educaţie pentru sănătate si ale celor care pot să ofere  sprijinul necesar în promovarea egalizării şanselor.  
3. Cresterea capacităţii si abilităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor finanţate prin programe comunitare de  
dezvoltare a resurselor umane, prin proiecte/granturi finanţate prin fonduri structurale şi prin proiecte ale MEN în vederea dezvoltării instituţionale, creării 
condiţiilor optime dezvoltarii educaţiei permanente şi a diversificării ofertelor şi serviciilor educaţionale.  
4. Dezvoltarea abilitatilor in privinta redactarii proiectelor si managementului de proiect   
5. Dinamizarea activităţii Comisiei pentru proiecte şi programe. 
6. Eficientizarea activităţii Comisiei pentru programe educative şcolare şi extraşcolare   
7. Promovarea imaginii liceului prin  marketing instituţional şi educaţional 
 

Nr. 
crt. 

Scop, 
obiective 

Activităţi 
(acţiuni) 

Măsuri Resurse Echipa 
responsabilă 

Termen 
materiale financiare 

11. 4.1.Promovarea ofertei 
educaţionale 

Lansarea unor proiecte de 
parteneriat 

-atragerea de 
parteneri 

Logistică  Sponsorizări 
Fonduri 
extrabugetare 

-director 
-director adj. 
-consilier educativ 

Permanent  

Monitorizarea inserţiei şcolare 
a absolvenţilor. 

-realizarea unei 
statistici cu privire la 
opţiunile elevilor 
absolvenţi 

  -director 
-consilier educativ 

30.08.2020 

Popularizarea rezultatelor 
obţinute la olimpiade şi 
concursuri şcolare. 

-organizarea comisiei 
imaginea şcolii 

Site-ul liceului  -director adj. 
-consilier educativ 

An şcolar 
2019/2020 

Popularizarea rezultatelor 
şcolare, a rezultatelor la 
examenele naţionale, 
bacalaureat şi a rezultatelor 
după admitere la licee şi 
universităţi. 

-organizarea comisiei 
imaginea şcolii 

Informări 
 

 -director 
-director adj. 
-consilier educativ 

30.08.2020 

12. 4.2.Consilierea şi 
facilitarea schimbului de 
informaţii 

Actualizarea bazei de date. 
 

-solicitarea de 
documente actualizate 
personalului şcolii şi 
elevilor şcolii 

Logistică  Buget propriu -director adj. 
-secretar şef 
-informatician 

Octombrie 
2019 

Flux informaţional cu unităţile 
şcolare, ISJ, consiliul local. 

-verificarea zilnică a 
corespondenţei 
scrise, internet 

Logistică  -director 
-director adj. 
-secretariat 

An şcolar 
2019/2020 

Organizarea unui program de 
audienţe. 

-documentaţie pentru 
audienţe 

  -director, 
-director adj. 

săptămânal 

Reuniuni de lucru, întâlniri cu 
părinţii, colaboratori, parteneri 
în proiecte etc. 

-discuţii periodice   -director 
 

An şcolar 
2019/2020 




