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Planul managerial al directorului  

anul şcolar 2021- 2022 
 

 
 
Avizat în Consiliul Profesoral din __________________  

Aprobat în Consiliul de Administraţie din __________________ 

 

 

I. Proiectarea și implementarea coordonatelor și direcțiilor de dezvoltare a unității 

de învățământ 

 

1. Asigură corelarea obiectivelor unității de învățământ cu cele stabilite la nivelul naţional 

şi local. 

2. Asigură managementul strategic şi operaţional al unităţii de învăţământ 

3. Propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget 

4. Propune Inspectoratului Școlar Județean Iași, spre aprobare, proiectul planului de 

şcolarizare, avizat de consiliului de administraţie 

5. Elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de 

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de 

administraţie 

6. Propune Inspectoratului Școlar Județean Iași și Comisiei Județene pentru situații de 

urgență, spre aprobare, scenariul de funcționae a unității de învățământ, avizat de Consiliul 

de administraţie 

 

II. Organizarea activităților unității de învățământ 

 

1. Întocmeşte, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine  

2. Selectează personalul în concordanță cu legislația în vigoare  

3. Încadrează/angajează personalul în concordanță cu legislația în vigoare  

4. Încheie contracte de muncă cu personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, 
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conform prevederilor legale în vigoare 

5. Încheie contracte cu  ONG şi alte organizaţii privind derularea proiectelor 

6. Implică unitatea de învăţământ în proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ 

similare din Uniunea Europeană sau din alte zone 

7. Implementează acțiunile privind asigurarea normelor de protecție pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 

III. Coordonarea activităților unității de învățământ 

 

1. Implementează planul managerial prin alocarea resurselor umane, materiale și 

financiare 

2. Stabileşte, prin decizie, componența catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de 

învăţământ,  în baza hotărârii consiliului de administraţie 

3. Emite deciziile de constituire a comisiilor la nivelul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie 

4. Propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unităţii de învăţământ 

5. Prezintă, anual, un raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ 

6.  Propune spre aprobarea consiliului de administrație a raportului privind calitatea 

educației din liceu 

7.  Prezintă raport asupra calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ în consiliul 

profesoral și în consiliul reprezentativ al părinților, în ședințe față- în -față sau ZOOM 

8. Aplică prin colaborarea cu şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice planurile 

de învăţământ, programele şcolare şi metodologia privind evaluarea rezultatelor şcolare 

9. Analizează rezultatele şcolare ale elevilor pe comisii și la nivelul unității de învățământ. 

10. Controlează, cu sprijinul șefilor de catedra/responsabililor comisiilor metodice, 

calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor școlare 

11.  Efectuează asistenţe la ore, cel puţin una pe semestru la fiecare cadru didactic, implicit 

la lecțiile online. 

12. Participă la activităţile educative extracurriculare şi extraşcolare 
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13. Stabilește măsurile ce se impun  cu privire la desfășurarea activității didactice în 

context pandemic 

14. Asigură prin solicitări scrisă către Primăria Iași a unui stoc de materiale de protecție 

pentru elevi și personal 

 

IV. Motivarea și antrenarea personalului din subordine în activitățile unității de 

învățământ 

1. Coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de 

învăţământ, de la o gradație salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare 

2. Evaluează anual activitatea personalului unității de învățământ pe baza 

fișelor/procedurilor existente, cu respectarea metodologiilor în vigoare, în conformitate cu 

atribuţiile şi sarcinile din fişa postului 

3. Asigură condiţiilor de perfecţionare profesională a personalului, conform prevederilor 

legislației în vigoare, cu precădere pentru susținerea unei activități online de calitate 

4.Participă la inspecţiile de specialitate pentru acordarea gradelor didactice 

5. Întocmește aprecieri pentru cadrele didactice inspectate sau care solicită înscrierea la 

concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit 

 

V.Monitorizarea și evaluarea activităților din unitatea de învățământ 

 

1.  Monitorizează colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori 

pentru educaţie  

2. Monitorizează gestionarea bazelor de date specifice unităţii de învăţământ 

3.  Monitorizează arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare oficiale, cu respectarea legii 

4. Monitorizează gestionarea documentelor şcolare, cu respectarea legislaţiei în vigoare 

5. Asigură instruirea personalului privind normele de SSM 

6.  Asigură asistenţa sanitare şi a condiţiilor optime de muncă, conform normelor de SSM 

7. Monitorizează modalitatea de implementare  normelor de protecție în contextul 

pandemic 

8. Stabilește necesarul de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii de învăţământ, 

conform legislaţiei în vigoare 
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9.  Încadrează cheltuielile unității de învățământ în bugetul aprobat al școlii 

10. Atrage şi utilizează resursele extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale 

11. Moderniează și completează baza materială a unităţii deînvăţământ 

12. Urmărește aprobarea deciziilor de natură financiară în consiliul de administrație, numai 

dupa precizarea temeiului legal în vigoare 

13. Asigură nivelul de satisfacţie a beneficiarilor direcți și indirecți privind dotarea şi 

funcţionalitatea bunurilor aflate în administrare 

14. Asigură întocmirea corectă şi la termen a statelor de plată 

 

VI. Stabilirea și promovarea relațiilor intra și interinstituționale 

 

1. Asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul unității de învățământ 

2. Întocmește documentele şi a rapoartele tematice curente şi speciale, cerute de 

Inspectoratul Școlar Județean Iași, Ministerul Educației, Primăria Municipiului Iași sau alte 

instituţii abilitate prin lege 

3. Respectă termenele de raportare a datelor solicitate de instituțiile ierarhic superioare 

4. Respectă procedura de comunicare intra şi interinstituțională 

5.  Dezvoltă şi menţine legăturile cu autorităţile administraţiei publice locale 

6. Consultă reprezentanţii părinţilor şi ai elevilor în luarea deciziilor ce privesc aspecte din 

unitatea de învățănânt 

7. Colaborează cu organizații neguvernamentale şi alte instituţii ale societăţii civile, cu 

instituții de specialitate în vederea schimbului de informații și a stabilirii de activităților 

comune față-în față sau on-line 

8. Organizează întâlniri periodice cu reprezentanţii comunităţii locale: membri în organele 

alese de conducere de la nivel local, părinţi, oameni de afaceri, reprezentanţi ai Bisericii şi 

ai organizaţiilor culturale etc., privind creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la 

specificul comunitar 

9. Aprobă intrarea în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara unităţii, inclusiv a 

reprezentanţilor ai mass-media (fac excepţie de la aceasta prevedere reprezentanţii 

instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi 
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persoanele care participa la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de 

învăţământ) 

10. Respectă prevederile legale în procesul de consultare a reprezentanţilor organizaţiilor 

sindicale reprezentative de la nivelul școlii 

11. Promovează imaginea unității de învățământ, prin activităţi specifice, la nivel local, 

județean/național/internațional 

  

VII. Promovarea pregătirii profesionale 

 

1. Selectează personalul pentru care se impune participarea la formele de 

perfecționare/formare pe baza unor criterii specifice și transparente 

2. Evaluează periodic eficiența activității de perfecționare/formare 

3. Identifică nevoile de la nivelul instituției privind pregătirea cadrelor didactice pentru 

lucrul în mediul virtual 

4. Asigură aprobarea Planului de formare/dezvoltare profesională în consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ 

5. Aprobă participarea la cursuri de formare/dezvoltare profesională a personalului 

unității de învățământ  

6. Asigură implementarea optimă a planurilor de formare profesională a personalului 

didactic de predare, didactic-auxiliar şi nedidactic 

7. Antrenează personalul școlii în participarea activă la cursuri de perfecționare în vederea 

susținerii lecțiilor on-line 
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A. CURRICULUM 

I. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale 
Obiective 
specifice 

Măsuri și acțiuni Termen Responsabilităţi Indicatori de 
performanţă 

Buget 
estimat 

Resurse 

Dezvoltarea 
capacităţii privind 
asigurarea şi 
evaluarea calităţii 
serviciilor 
educaţionale 
oferite prin CEAC 

Întocmirea RAEI prin 
evaluarea calităţii activităţii 
desfăşurate în anul școlar 
anterior 

septembrie - 
octombrie 

membri CEAC,  
responsabilii de 
comisii metodice, 
cadrele didactice  
monitorizare: 
directorii 

90% de realizare 50 U+M 

Analiza Raportului de 
autoevaluare internă 
 

noiembrie  comisia CEAC-
responsabil prof. C. 
Brânză 
monitorizare: 
directorii 

procent de 
realizare a 
indicatorilor>față 
de anul trecut 

50 U 

 Dezvoltarea 
competenţelor 
cheie prin 
desfăşurarea 
predării-
învăţării-
evaluării 
centrate pe elev 

 
 

Diversificarea modalităților de 
predare-învățare-evaluare 
prin promovarea creativității, 
a participării active în cadrul 
orelor față-în față și on-line 

Conform 
planificărilor 

responsabilii de 
comisii metodice, 
cadre didactice 
monitorizare: 
        directori  

Rezultatele 
elevilor 
Grad de realizare 
contorizat prin 
asistenţelor la ore 

200 U+M+F 

Realizarea unui schimb de 
bune practici între membrii 
catedrelor cu participarea la 
lecţiile demonstrative prin 
intermediul lecțiilor ZOOM 

semestrial responsabilii de 
comisii metodice, 
 cadre didactice 
Monitorizare: 
   directorii 

Număr de 
activităţi realizate 
= nr activități 
propuse 

200 U+M+F 
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Utilizarea eficientă a 
calculatorului și a mediilor 
virtuale în activităţile online 
cu elevii 

Conform 
graficului 

inginer de sistem, 
cadre didactice 
monitorizare:director 

Număr de 
profesori 
=Numărul de 
profesori 
încadrați 

70 U+M+F 

Proiectarea şi desfăşurarea 
lecţiilor pentru a asigura 
formarea şi dezvoltarea 
competenţelor cheie, la 
standarde maxime de calitate 

zilnic cadrele didactice,  
responsabili 
comisiilor metodice 
Monitorizare:   
    directorii 

Numărul fișelor 
de asistență>cu 10 
față de anul trecut 

80 U+M 

Utilizarea metodelor şi 
tehnologiilor moderne în actul 
didactic prin susținerea 
lecțiilor fața în față/online 

zilnic  cadrele didactice,  
responsabili 
comisiilor metodice 
Monitorizare: 
directorii 

Numărul de 
ore>40 față de 
anul trecut 

200 U+M 

Realizare analizei activităţilor: 
• Analiza rezultatelor în 

colectivul de profesori ai 
clasei, în consiliul 
profesoral (fizic/sedințe 
Zoom) 

• realizarea planuri 
remediale 

semestrial / 
conform 

planificărilor 

responsabilii 
comisiilor metodice, 
CEAC, profesori 
diriginţi 
responsabilii 
comisiilor metodice 
Monitorizare: 
directorii 

Procese verbale  
 
Numărul de 
activităţi realizate 
= numărul de 
activități propuse 

50 U+M 

Formarea şi 
dezvoltarea 
atitudinii de 
responsabilizare 
profesională şi 

Formarea şi dezvoltarea 
atitudinii de responsabilizare 
profesională şi cultural 
pozitivă a elevilor faţă de 
educaţia permanentă 

săptămânal  responsabilii 
comisiilor metodice, 
cadrele didactice 
Monitorizare: 
   director adjunct 

Numărul de 
activităţi realizate 
= numărul de 
activități propuse 

100 U 
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cultural pozitivă a 
tuturor actorilor 
educaţionali faţă 
de educaţia 
permanentă, 
personală şi 
profesională  

personală şi profesională  
 

Îmbunătăţirea 
rezultatelor prin 
derularea 
evaluării 
periodice a 
elevilor  

Asigurarea unei evaluări 
eficiente prin intermediul 
sesiunilor față- în- față sau on-
line (ZOOM, google classroom) 

zilnic responsabilii 
comisiilor metodice, 
cadre didactice 
monitorizare: 
director 

Numărul de 
calificative de  
Foarte bine la 
asistenţa la ore > 
20% față de anul 
trecut 

100 U 

Realizarea evaluării iniţiale şi 
sumative: 
➢ Aplicarea evaluării iniţiale 
➢ Aplicare evaluării 

finale 
➢ Aplicarea de teste 

online 

Conform 
planificare 

Responsabilii 
comisiilor metodice, 
cadrele didactice 
monitorizare:director 
adjunct 

% de realizare 
conform 
rapoartelor pe 
catedre>10% față 
de anul trecut 

300 U+M 

 
Asigurarea 
ritmicităţii notării 
 

 
Noiembrie 2020:  
Număr note= ½ 
din nr  ore /săpt. 
(min. 1 notă) 
 

Decembrie 2020: 
Număr note= nr 

Responsabilii 
comisiilor metodice,  
cadrele didactice 
membrii comisiei de 
monitorizare a 
ritmicitaţii notării,  
 
monitorizare: 

% de realizare 
> 1% față de anul 
trecut 

50 U+M 
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săpt. ore (min. 2 
note) 

   directorii 

Martie 2021 : 
Număr note= ½ 
din nr  ore /săpt. 
(min. 1 notă) 
 
Mai/Iunie 2021: 
Număr note= nr 
săpt. ore (min. 2 
note) 

% de realizare 
>1% față de anul 
trecut 

U+M 

Asigurarea evaluării eficiente 
prin planificarea tezelor: 

Lb. Română- 
Matematică, Limbi 
moderne-  
Istorie/Geografie, 
Informatică,Fizică/Chi
mie/Biologie 
Lb. Latina, Ştiinţe socio-
umane, 
Fizică/Chimie/Biologie 

 
Conform 

metodologiei 

responsabilii 
comisiilor metodice, 
profesorii diriginţi, 
cadrele didactice 
implicaţi 
 
monitorizare:director 
 

%Grad de 
realizare 

400 U 
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Desfăşurarea în 
condiţii optime a 
examenelor 
naţionale  

Pregătire suplimentară pentru 
examenele naţionale: 

▪ realizare pregătirii 
suplimentare față în față sau 
online 

▪ Analiza modului de pregătire 
pentru examenele naţionale  

Săptămânal 
 

Conform 
graficului 

 
 

conform grafic 
 

 responsabilii 
comisiilor metodice,  
cadrele didactice 
Monitorizare: 
directorii 
 

Număr de 
activităţi 
realizate= nr 
activittăți 
planificate 

 
% realizare 

300 U+M+F 

Creşterea calităţii 
managementului 
educaţional 

Desfăşurarea de dezbateri în 
Consiliul profesoral cu temă 

 
Noiembrie/martie 

 

Directorul adjunct,  
Responsabilii 
comisiilor metodice, 
comisia CEAC 
Monitorizare: 
director 

 
% de 
referate>decât 
anul trecut 

50 U 

Asigurarea 
calităţii serviciilor 
de asistenţă 
psihopedagogică 

Colaborarea tuturor factorilor 
implicaţi în vederea asigurării 
serviciilor de asistenţă 
psihopedagogică față - în- față 
sau on-line  

zilnic Consilier şcolar,  
professorii diriginţi  
Monitorizare: 
     director adjunct 
 

% Grad  de 
realizare 

250 U+M 

Crearea unor 
oportunităţi 
pentru educaţia 
complexă, 
permanentă 

Cultivarea unor competenţe 
prin activităţi de tip 
nonformal prin grupuri de 
lucru față-în față sau ZOOM, 
în spiritul dezvoltării 
civismului, voluntariatului, 
muticulturalismului, într-o 
societate complexă, dinamică  

conform grafic 
activități 

Cadrele didactice, 
comisia SNAC 
Monitorizare: 
     director adjunct 

Număr de 
activităţi 
realizate= nr 
activittăți 
planificate 
 

300 U+M+F 
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Dezvoltarea la 
elevi a 
competențelor în 
domeniul 
informaticii  

Depunerea a două proiecte 
pentru elevi/profesori 
  

Octombrie-august Cadre didactice 
implicate (4) 
Respnsabil proiecte 
europene 
Monitorizare:director 

28 elevi cu 
competențe IT 
avansate 

Conform 
bugetulu

i de 
proiect 

U+M+F 

Adaptarea ofertei 
educaţionale la 
specificul liceului. 

Elaborarea ofertei 
educaţionale 2022-2023 

Decembrie-
ianuarie 

 Responsabilii 
comisiilor metodice , 
comisia Curriculum, 
Monitorizare : 
directorii 

% realizare 500 U 

Selectarea Curriculum-ului la 
decizia şcolii de către elevi şi 
părinţii acestora 

conform grafic   profesorii diriginţi, 
cadrele didactice 
Monitorizare:director 

% grad de 
realizare 

200 U+M 

II. Creșterea accesului la educație și asigurarea egalității de șanse 
Eliminarea 
oricăror forme de 
discriminare 

Asigurarea condiţiilor necesare 
integrării tuturor elevilor 
(apartinand altor culte, etnii) în 
cultura organizaţională a 
liceului 

2/sem profesori diriginţi, 
cadrele didactice 
consilierul şcolar 
Monitorizare : 
     director 

Număr sesizări =0 200 U 

Asigurarea 
calității serviciilor 
de consiliere, de 
consiliere și 
orientare școlară 
și profesională 
pentru elevi 

Identificarea elevilor cu 
probleme de adaptare școlară 
și realizarea consilierii de 
specialitate  

permanent profesorii diriginţi, 
consilierul școlar  
Monitorizare: 
      director adjunt 

Număr de elevi 
identificați 
Număr ore 
consilier/elev>10 
față de anul trecut 

150 U 

Realizare de consiliere de grup 
în colaborare cu diriginții 
claselor și cu părinții elevilor 

2/lună profesori diriginţi, 
consilier școlar  
Monitorizare: 
     director adjunt 

Număr activități 
propuse=Număr 
activități realizate 

150 U 
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Asigurarea 
accesului tuturor 
elevilor la 
educaţie 

Promovarea acţiunilor de 
intervenţie timpurie pentru 
prevenirea abandonului şcolar 
față-în față sau în ședințe 
ZOOM 

3/semestru consilierul şcolar, 
profesorii diriginţi 
 
Monitorizare: 
    director adjunct 

Număr activităţi 
realizate =număr 
act activități 
planificate 

100 U+M+F 

Susţinerea elevilor cu ritm lent 
de învățare 

săptămânal Responsabilii 
comisiilor metodice, 
cadrele didactice 
Monitorizare: 
    directorii 

Număr activităţi 
realizate =număr 
activități 
planificate 

250 U+M 

Îmbunătăţirea 
frecvenţei elevilor 
 

Derularea de activități de 
conştientizarea la elevilor a 
efectelor negative ale 
absenţelor și de implicare  
colectivelor de elevi în 
remedierea unor astfel de 
situaţii 

2/semestru profesorii diriginţi, 
cadrele didactice 
consilierul şcolar 
Monitorizare: 
     director 

Număr absențe 
nemotivate /elev> 
2% față de anul 
trecut   

250 U+M+F 

III. Promovarea performanţei în educaţie   
Susţinerea 
elevilor 
performeri 
 
 

Asigurarea pregătirii cu elevii 
capabili de performanţă 
( față-în față sau în ședințe 
ZOOM) 
 

Conform graficului 
de  pregătire 

responsabilii 
comisiilor metodice, 
cadrele didactice 
Monitorizare: 
     directori 

Număr activ. 
propuse=Număr 
activități realizate 

250 U+M+F 



 
 

16 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Resurse umane 

I. Asigurarea  calităţii serviciilor educaţionale 
Obiective 
specifice 

Măsuri și acțiuni Termen Responsabilităti Indicatori de 
performanţă 

Buget 
estimat 

Resurse 

Asigurarea 
aplicării 
legislaţiei 

Asigurarea accesului la 
informaţie prin postarea pe site, 
grupurile de whatsApp, 
facebook 

zilnic  bibliotecar, 
 inginer sistem,  
Monitorizare: 
         directorii 

% realizare 250 U+M+F 

Aplicarea tuturor măsurilor 
necesare legislaţiei nou apărute 

Cf. termene 
stabilite prin 

secretar, 
responsabilii 

% realizare U+M+F 

 
 
 

Asigurarea pregătirii pentru 
performanţă prin susţinerea 
concursurilor:  
,,Cheia Succesului” 
,,Junior English”,,,Magia Mast” 

Conform graficului 
de  pregătire 

responsabilii 
comisiilor metodice 
catedre implicate  
Monitorizare: 
  directorii 

Număr 
participanți>5% 
față de anul trecut 

700 U+M+F 

  V. Dezvoltarea de parteneriate în vederea susţinerii educaţiei permanente 
Asigurarea 
condiţiilor optime 
de derulare a 
activităților din 
Programul 
Național 
”Săptămâna 
Altfel” 

Organizarea de activităţi care 
să răspundă formării 
permanente a elevilor, în 
parteneriat cu instituții, ONG-
uri 
 

 
conform 
calendarului 

coordonator proiecte 
şi programe 
educative 
cadre didactice 
Monitorizare: 
director adjuct 

Număr activităţi 
realizate= număr 
activități 
planificate 

500 U+M+F 
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legislație comisiilor metodice, 
profesorii diriginţi 
Monitorizare: 
            directorii 

Creşterea 
calităţii oferit 
prin 
managementul 
educaţional 
 

Monitorizarea desfăşurării 
orelor, implicit a celor on-line 
 

graficului de 
asistenţe la ore 

responsabilii 
comisiilor metodice, 
membrii CEAC 
Monitorizare: 
       directorii 

Numărul fişelor 
de asistenţă>10 
față de anul 
trecut   

 

150 U 

Realizarea schimbului de bune 
practici între membrii catedrei 
în vederea optimizării activității 
didactice 

conform plan 
operaţional 

catedră 

Cadrele didactice 
responsabilii 
comisiilor metodice 
Monitorizare: 
          directorii 

Număr de 
activităţi 
propuse= număr 
de activităţi 
realizate 

350 U+M 

Crearea de clase virtuale prin 
aplicația googleclassroom care 
vor conține materialele postate 
de profesorii claselor respectice 

Conform 
planificărilor 

Diriginții 
Cadrele didatice 
Monitorizare: 
          directorii 

Număr de clase 
virtuale=număr 
clase existente la 
nivelul școlii 

500 U 

Dezbateri în  Consiliul 
Profesoral cu temă 

 
Noiembrie 

responsabilii 
comisiilor metodice, 
comisia CEAC 
Monitorizare: 
       directorii 

Intervenții>5  
față de anul 
trecut   

150 U 

Monitorizarea activităţii 
educative 
 

conform grafic 
activităţi 
educative 

profesor coordonator 
proiecte şi programe 
educative  
Monitorizare: 
    director adjunct 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activităţi 
propuse 
 

500 U 
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Monitorizarea frecvenţei 
elevilor la activităţile Consiliului 
Elevilor, în cadrul ședințelor 
Zoom 

conform graficului 
de activităţi  

profesor coordonator 
proiecte şi programe 
educative  
Monitorizare: 
     directorul adjunct 

% prezenţă>5% 
față de anul 
trecut   

100 U 

Perfecţionarea relaţiei 
 profesor-elev-părinte 

semestrial profesori diriginţi, 
consilier şcolar  
Monitorizare: 
           directorii 

Nr sesizări să 
tindă spre 0 

150 U+M 

Respectarea de către elevi a 
Statutului elevului şi al 
Regulamentului Intern 

zilnic profesori diriginţi, 
consilier şcolar  
Monitorizare:director 
adjunct 

Număr acte ce 
necesită 
sancţiuni 
aplicate  elevilor 
să fie în scădere 

500 U 

Monitorizarea activităţii din 
compartimentul administrativ  

săptămânal 
 

responsabilii de 
departamente, 
administrator de 
patrimoniu 
Monitorizare: 
director 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

150 U 

Eficientizarea activităților 
comisiilor de lucru 

săptămânal responsabilii 
comisiilor 
Monitorizare: 
   directorul adjunct 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

200 U 

Dezvoltarea 
competenţelor 
cheie prin 
desfăşurarea 

Realizarea de asistenţe la ore 
(implicit prin participarea la 
lecțiile pe Zoom /Meets în 
googleclassroom) 

conform grafic 
asistenţe 

responsabilii 
comisiilor metodice 
Monitorizare: 
          directorii 

Număr asistenţe 
> 2% față de 
anul trecut   

150 U+M 
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predării-
învăţării 
centrate pe elev 
 

Aplicarea de chestionare on-line 
elevilor şi părinţilor 

semestrial 
când este cazul 

 

 responsabilii 
comisiilor metodice, 
CEAC, profofesorii 
diriginţi 
Monitorizare: 
       directorii 

Număr 
Chestionare 
aplicate 
(2/clasă) 

400 U+M+F 

Analiza aplicarea 
chestionarelor/ măsuri 
remediale 

semestrial  responsabilii 
comisiilor metodice, 
CEAC, profofesorii 
diriginţi 
Monitorizare: 
       directorii 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

50 U 

Îmbunătăţirea 
rezultatelor prin 
derularea 
evaluării 
periodice a 
elevilor 

Derularea activităţilor didactice 
din planurile de remediere 

Conform 
planificării de la 

nivelul 
catedrelor 

 responsabilii 
comisiilor metodice,  
Monitorizare: 
       directorii 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

250 U+M 

Asigurarea ritmicităţii notării 
 
 
 

Semestrul I 
 

Semestrul al II-
lea 

 cadrele didactice, 
profesorii diriginţi 
Monitorizare: 
               directorii 

Minimum 2 note 
la începutul lunii  
decembrie 
Minimum 2 note 
în aprilie 

 
50 
 
 

U 

Monitorizarea desfăşurării 
tezelor și a lucrului online 
pentru evitarea supraîncărcării 

Conform 
graficelor 

responsabilii 
comisiilor metodice,  
cadrele didactice 
Monitorizare: 
           director adjunct 

% realizare 50 U 

Organizarea simulării 
examenelor naţionale 

conform decizie 
ISJ 

director adjunct , 
responsabilii 
comisiilor metodice,  

100% realizare 350 U+M+F 
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cadrele didactice 
Monitorizare: 
           Director 

Asigurarea 
calităţii 
serviciilor de 
asistenţă 
psihopedagogică 

Asigurarea calităţii serviciilor 
de consiliere psihopedagogică 

conform program 
consilier şcolar 

 consilier şcolar,  
profesori diriginţi 
Monitorizare: 
               Directorii 

% realizare 150 U+M+F 

Evaluarea 
calităţii 
serviciilor 
educaţionale 
oferite prin 
Comisia de 
Evaluare și 
Asigurare a 
Calității 
 

Asigurarea serviciilor 
educaţionale, şi evaluarea 
calităţii acestora, prin 
intermediul Comisiei de 
Evaluare și Asigurare a Calității 

Conform graficului responsabilii 
comisiilor metodice, 
responsabilii de  
departamente, 
membrii CEAC 
Monitorizare: 
      Directorii 

% realizare 
(conform 
standardelor 
ARACIP) 

100 U+M+F 

Realizarea RAEI septembrie Responsabil CEAC 
Monitorizare:       
               Director 

% realizare 
(conform 
standardelor 
ARACIP) 

50 U 

Realizarea planului remedial 
aferent RAEI 

Noiembrie  Responsabil CEAC, 
membri CEAC 
Monitorizare: 
             Director 

% realizare 
(conform 
standardelor 
ARACIP) 

50 U 

Evaluarea 
personalului 
didactic, didactic 
auxiliar și 
nedidactic 

Realizarea activității de 
evaluare personalului 
nedidactic 

Ianuarie  Responsabil 
compartiment 
administrativ, 
membrii CA 
Monitorizare:   

Fișe de evaluare 
%calificative  
Foarte bine>2 
față de anul 
trecut 

50 U 
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conform fișei de 
evaluare 

         Director 

Realizarea activității de 
evaluare a personalului didactic 
și a personalului didactic 
auxiliar 

Septembrie  responsabilii 
comisiilor metodice, 
membrii CA 
Monitorizare:     
             Director 

Fișe de evaluare 
%calificative  
Foarte bine= față 
de anul trecut 

50 U 

II. Creşterea accesului la educaţie şi asigurarea egalităţii de şanse 
Eliminarea 
oricăror forme 
de discriminare 
şi segregare  
 

Derularea activităţilor din 
proiectul ,,Culorile Solidarităţii” 

Conform graficului 
activităţilor 
educative 

Profesorii diriginţi, 
responsabil proiect, 
membri de proiect 
Monitorizare: 
       director adjunct 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

350 U+M+F 

Reducerea 
absenteismului 
 

Monitorizare a prezenţei la ore, 
inclusiv la cele on-line a elevilor 

Zilnic profesorii diriginţi 
Monitorizare: 
   Director 

% absenţe< față 
de anul trecut 

100 U 

Desfăşurarea activităţilor de 
reducere a numărului de 
absenţe în rândul elevilor 

Lunar Coordonator proiecte 
şi programe 
educative,  
profesorii diriginţi 
Monitorizare: 
       director adjunct 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

250 U+M+F 

III. Promovarea performanţei în educaţie 

Susţinerea 
elevilor 
performeri  

Asigurarea pregătirii elevilor în 
vederea participării la 
concursurile școlare 

Conform graficului 
de  pregătire 

responsabilii 
comisiilor 
metodice, 
 cadrele didactice, 
monitorizare: 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

250 U+M+F 
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      directorii 

Creşterea 
calităţii 
educaţiei 
 

Organizarea şi desfăşurarea 
unor activități online pe tema 
adaptării activităţilor de 
predare – învăţare la nevoile 
educaţionale actuale 

Octombrie, 
Martie  

 responsabilii 
comisiilor 
metodice, 
cadrele didactice 
Monitorizare: 
  director adjunct 

70% participare 150 U+M+F 

Dezvoltarea 
capacităţii 
privind 
asigurarea şi 
evaluarea 
calităţii 
serviciilor 
educaţionale 
oferite prin 
CEAC 

Actualizarea procedurilor 
operaţionale, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare  

15 zile de la 
modificări 
legislative 

comisia CEAC, 
responsabil CEAC, 
respabilul Comisiei 
de implementare şi 
aplicare a legislaţiei 
Monitorizare: 
      director 

nr proceduri 
necesare=nr 
proceduri 
actualizate 

100 U+M+F 

IV. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ  
Sprijinirea 
cadrelor 
didactice 

Realizarea asistenţelor la oră  
(invitație la lecție on-line) 

conform grafic 
asistenţe 

responsabilii 
comisiilor metodice, 
Monitorizare: 
      directorii 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

50 U 

Consilierea cadrelor didactice la nevoie responsabilii 
comisiilor metodice, 
Monitorizare: 
        directorii 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

50 U 
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Acordarea calificativelor Septembrie  responsabilii comisii 
metodice, profesorii,  
membri CA 
Monitorizare:director 

Grad legislaţie 50 U 

Sprijinirea 
cadrelor 
debutante.  

Consilierea profesorilor 
debutanţi. 

4 activ./sem 
 

responsabilii 
comisiilor metodice, 
Monitorizare: 
     director adjunct 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

50 U 

Derularea 
activităţilor 
metodico – 
ştiinţifice 
desfăşurate la 
nivelul liceului 

Organizarea de activităţi 
metodice la nivelul catedrelor 
 

conform planului 
de activitate al 

catedrei 

responsabilii 
comisiilor metodice, 
cadrele didactice 
Monitorizare: 
      director adjunct 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

300 U+M 

Participarea cadrelor didactice 
la activităţile metodico – 
ştiinţifice  

conform grafic 
specific 

Cadrele didactice. 
Monitorizare:director 
 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

150 U+M+F 

Consolidarea 
parteneriatului 
între 
învăţământul 
superior şi cel 
preuniversitar. 

Realizarea activităţilor de 
practică pedagogică 
(participarea studenților la 
lecțiile online) 

octombrie  - mai profesori mentori,  
responsabil comisie 
„Formare” 
Monitorizare: 
       directorul 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

150 U+M+F 

Participarea la 
programele de 
formare a 
personalului 
didactic 

Realizarea feed-back-ului 
programelor de formare a 
personalului didactic 

după finalizarea 
fiecărui program 

director adjunct,  
comisia de 
perfecţionare şi 
formare continuă 
Monitorizare:  
       director 

%grad  de 
realizare> față 
de cel de anul 
trecut 

150 U 
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Formarea cadrelor didactice în 
practica utilizării mediilor 
virtuale în activitatea online 

Pe parcursul 
anului școlar 

Cadrele didactice  
Monitorizare: 
director 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

Conform 
bugetului 
alocat 

U+M+F 

V. Dezvoltarea de parteneriate în vederea susţinerii educaţiei permanente 
Derularea de 
activităţi în 
vederea 
prevenirii 
situaţiilor de 
violenţă 

Monitorizarea activităţii elevilor zilnic profesorii diriginţi, 
comisia pentru 
prevenirea şi 
combaterea violenţei 
în mediul şcolar 
Monitorizare: 
      directorii 

Nici o sesizare în 
acest sens 

50 U 

Realizarea de activităţii de 
prevenţie în colaborare cu 
Poliţia, O.N.G.-uri, cu alte 
instituții partenere: violenţă, 
consum substanţe interzise, 
trafic persoane,etc 

Conform graficului 
specific 

 coordonator proiecte 
şi programe 
educative, comisia 
pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei 
în mediul şcolar 
Monitorizare : 
director adjunct 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

250 U+M+F 

Realizarea de  parteneriate în 
scopul combaterii și prevenirii 
devierilor de comportament și a 
delicvenței juvenile în colaborare 
cu instituții abilitate 

Cf grafic specific coordonator proiecte 
şi programe 
educative,  
Monitorizare: 
     director adjunct 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

150 U+M+F 

Desfăşurarea 
de activităţi de 
voluntariat 

Realizarea de activităţi de 
voluntariat 

lunar Comisia de 
implementare a 
strategiei naţionale 
de acţiune 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

150 U+M+F 
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comunitară, 
profesorii diriginţi 
Monitorizare: 
    Director 

Desfăşurarea unor activităţi  
pentru promovarea normelor de 
protecție privind prevenirea 
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 

Semestrial/ clase profesorii diriginţi,  
părinţi,  
reprezentanţi ai 
comunității locale 
Monitorizare: 
     director adjunct 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

100 U+M+F 

Monitorizarea 
inserţiei 
absolvenţilor 

Monitorizarea inserţiei elevilor octombrie profesorii diriginţi 
Monitorizare: 
director 

% de inserți > 
anul trecut 

150 U+M 

Desfăşurarea 
de activităţi de 
orientare în 
carieră 

Colaborarea cu O.N.G. uri, cu alte 
instituții partenere 

Conform grafic 
specific 

Cadrele didactice, 
coordonator proiecte 
şi programe 
educative, 
coordonatorii de 
proiecte 
Monitorizare: 
       directorii 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

100 U+M+F 

Dezvoltarea 
strategiilor de 
formare a 
adulţilor 

Organizarea de întâlniri on-line 
pe tema educaţiei permanente 

semestrial Consilier școlar, 
profesorii diriginţi 
Monitorizare: 
     director adjunct 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

100 U+M+F 

Iniţierea unor seminarii pentru 
părinţi - „Şcoala on-line a 
părinţilor” 

2/ semestru consilier școlar, 
resp parteneriat 
Şcoală-Familie 
Monitorizare: 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

150 U+M+F 
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   director adjunct 

Dezvoltarea 
rolului 
părinţilor la 
nivelul liceului 

Întâlniri cu părinţii pe teme de 
comunicare eficientă părinţi – 
elevi-profesori. 

bisemestrial Consilier școlar,  
profesorii diriginţi 
Monitorizare: 
   director adjunct 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

150 U+M 

Organizarea de activităţi în 
parteneriat elevi - părinţi - 
profesori 

 
anual/clasă 

 

profesorii diriginţi  
coordonator proiecte 
şi programe, 
cadrele didactice  
Monitorizare:    
director adjunct 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

200 U+M+F 

VI. Adaptarea sistemului de învăţământ românesc la cerinţele educaţionale europene 
Derularea 
activităţii de 
adaptare a 
învățământului 
românesc la cel 
european  

Derularea actvităţilor specifice 
proiectelor europene ale liceului: 
➢  Mobilitate elevi 
➢ Mobilitate profesori 

 
 
Conform noului 
grafic din proiect 
 
 

 
profesorii  implicați, 
comisia de lucru 
aferentă, 
Monitorizare: 
       director 

Număr activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

93570 € U+M+F 

Crearea 
cadrului 
necesar 
implementării  
unor proiecte 
educaţionale 
noi 

Informarea referitor la 
proiectele europene, 
participarea la stagii de formare 
specifice. 

Periodic, la 
lansarea 
proiectelor/ 
programelor 

membrii comisiei 
proiecte europene 
Monitorizare: 
        director 

Număr stagii 
realizate =număr 
stagii efectuate 

50  
U 

Crearea condiţiilor optime de 
aplicare a formularelor de 
candidatură pentru finanţare 
europeană prin programul 
Erasmus + şi alte tipuri de 
programe 

ianuarie- 
februarie 

membrii comisiei 
proiecte europene 
Monitorizare: 
      director 

Cel puțin 1 
proiect finanțat 

50 U+M+F 



 
 

27 

 

 

C. Resurse materiale şi financiare 
 

I. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale 
Obiective 
specifice 

Măsuri și acțiuni Termen Responsabilitati Indicatori de 
performanţă 

Buget 
estimat 

Resurse 

Asigurarea 
resurselor 
materiale 
necesare 
derulării 
activităţii 

 

Demersuri pentru suplimentarea 
bugetului de venituri si cheltuieli 
la toate articolele   bugetare la 
care nu este suficientă alocarea 
bugetară 

până la alocarea 
fondurilor 
respective 

 

 administrator 
financiar,  
membrii CA 
Monitorizare:   
      director 

 
Aprobare 
suplimentare 
 
 

50 U+M+F 

Redistribuirea calculatoarelor în 
sălile declasă în vederea 
susținerii învățământului la 
distanță 

septembrie Inginer de sistem,  
Monitorizare: director 

1calculatoar/ 
Sală 

0 U+M+F 

Implementarea 
acțiunilor 
prevăzute în 
proiectele 
anuale de 
buget 

Montare wireless în sălile de 
clasă în corpul A 

 
Conform 

termenelor de 
alocare a 
bugetului 

 administrator 
financiar,  
membrii CA, 
Monitorizare:  
     director 
 

 
% grad de 
realizare≥față 
de cel de anul 
trecut 
 
 
 

300000 
 
 
 
 

U+M+F 
 
 

Creşterea 
calităţii 
managementul
ui educaţional 

Facilitarea resurselor materiale 
necesare îmbunătăţirii calităţii 
managementului educaţional 

Săptămânal administrator financiar  
Monitorizare: 
        director 
 

% 
realizare>față 
de anul trecut  
 

300 U+M+F 
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Asigurarea resurselor materiale 
necesare desfăşurării activităţii 
educative (implicit a celei online) 

Conform graficului 
de activități 

coordonator proiecte 
şi programe educative, 
administrator financiar  
Monitorizare:  
     director adjunct 

Număr 
activităţi 
realizate = 
număr 
activități 
planificate 

2000 U+M+F 

Asigurarea resurselor materiale 
necesare implementrii normelor 
de protecție privind prevenirea 
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 

zilnic 
 
 

 responsabilii de 
departamente, 
administrator 
financiar,  
Monitorizare: director 

%>5%față de 
cel de anul 
trecut 
 
 

3000 U+M+F 

Dezvoltarea 
competenţelor 
cheie prin 
desfăşurarea 
predării-
învăţării-
evaluării 
centrate/ elev 

Asigurarea resurselor materiale 
necesare desfăşurării unui act 
didactic modern și performant 
pentru transmiterea lecțiilor on-
line 

semestrial responsabilii 
comisiilor metodice, 
director adjunct, 
administrator financiar  
Monitorizare: 
director 
 

%> 10% față de 
anul trecut 

300 U+M+F 

Asigurarea 
calităţii 
serviciilor de 
asistenţă 
psihopedagog. 

Modernizarea echipamentelor 
informatice pentru cabinetul de 
consiliere psihopedagogică 

Ocrombrie 2020 administrator financiar 
Monitorizare: 
director 

Camera web 
Microfon 

2000 U+M+F 

Evaluarea 
calităţii 
serviciilor 
educaţionale 

Asigurarea resurselor materiale 
necesare activităţii de  evaluarea 
calităţii, prin intermediul 
Comisiei de Evaluare și Asigurare 

Conform graficului membrii CEAC 
administrator financiar  
Monitorizare:  
      director 

80% realizare 
(cf standarde 
ARACIP) 

100 U+M+F 
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oferite prin 
Comisia de 
Evaluare şi 
Asigurare a 
Calităţii 

a Calității 

Desfăşurarea în 
condiţii optime 
a examenelor 
naţionale  

Facilitarea condiţiilor materiale și 
igienico-sanitare necesare 
organizării şi desfăşurării 
examenelor naţionale 

 
Conform grafic 

examene 

secretar şef, 
administrator 
financiar, 
administrator de 
patrimoniu 
Monitorizare:  director 

100% realizare 
 

3000 U+M+F 

Eliminarea 
oricăror forme 
de discriminare 
şi segregare 

Alocarea de materiale necesare  
desfăşurării activităților în 
parteneriat cu ONG-rile pentru 
prevenirea formelor de 
discriminare, segregare, violență  

Conform grafic de 
activități 

 cadrele didactice,  
Monitorizare:  
      director 
 
 

%> 10% față de 
anul trecut 

500 U+M+F 

 

III. Promovarea performanţei în educaţie  
Susţinerea 
elevilor 
performeri 
 

Asigurarea condiţiilor materiale 
necesare organizării şi 
desfăşurării concursurilor 

Conform graficului 
concursurilor 
 

 Responsabilii de 
comisii metodice, 
administrator financiar 
Monitorizare:  director 

%>10 față de 
anul trecut  
 
 

500 U+M+F 

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului 

Creşterea 
calităţii 
procesului de 
formare 
continuă prin 

Participarea cadrelor didactice la 
cursurile de formare on-line 
 

conform planului 
de activitate al 
catedrei 

Cadrele didactice 
responsabilii de 
comisii metodice, 
administrator financiar  
Monitorizare:   director 
 

>5 față de anul 
trecut  

20000 U+M+F 
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activităţile 
metodico – 
ştiinţifice  
V. Dezvoltarea de parteneriate în vederea susţinerii educaţiei permanente 

Desfăşurarea 
activităţii de 
voluntariat 

Realizarea  sesiunilor on-line de 
informare cu privire la activităţile 
de voluntariat 

lunar Resonsabilii de 
proiecte, 
 administrator 
financiar 
Monitorizare: 
     director adjunct 

100 pliante 300 U+M+F 

Derularea de 
activităţi în 
vederea 
prevenii 
situaţilor de 
violenţă 

Crearea unui ghid de bune 
practici on-line cu  activităţile de 
prevenţie realizate  în colaborare 
cu Poliţia, O.N.G.-uri, cu alte 
instituții partenere  

Ianuarie-februarie 
2021 

Comisia pentru 
prevenirea şi 
combaterea violenţei 
în mediul şcolar, 
administrator financiar 
Monitorizare : 
    director adjunct  

1-corp A/1-
corp B 

500 U+M+F 

Dezvoltarea 
parteneriatelor 
active cu 
autorităţile şi 
comunitatea 
locală 

Asigurarea resurselor materiale 
necesare realizării activităților de 
tip online în cadrul fiecărei ore de 
curs 

Septembrie 2020 administrator 
financiar,administrator 
de patrimoniu, 
Primăria Municipiului 
Iași 
Monitorizare:director 

100% 
reaalizare 

400 U+M+F 

Dezvoltarea 
rolului 
părinţilor la 
nivelul liceului 

Îmbunătățirea bazei materiale 
prin contribuția părinților la 
dotarea sălilor de clasă 

semestrial profesorii diriginţi 
Monitorizare: 
     director  

Număr 
activităţi 
realizate = 
număr activități 
planificate 

2000 
/clasă 

U+M+F 
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VI. Adaptarea sistemului de învăţământ românesc la cerinţele educaţionale europene 
Derularea 
activităţilor de 
adaptare a 
învăţământului 
românesc la cel 
european 

Asigurarea condiţiilor materiale 
necesare derulării activităţilor 
din proiectele europene, 
mobilitate elevi, mobilitate 
profesori 

Conform graficului 
de  proiect 

responsabil comisie,  
Responsabil de proiect 
administrator financiar 

Monitorizare: 
director 
 

Buget 
alocat=buget 
cheltuit 

23570 € U+M+F 

 
 

D. Relații comunitare 
 

I. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale 

Obiective 
specifice 

Măsuri și acțiuni Termen Responsabilitati Indicatori de 
performanţă 

Buget 
estimat 

Resurse 

Asigurarea 
aplicării 
legislaţiei 

Actualizarea regulamentului de 
funcţionare a liceului şi a 
regulamentului intern 

Octombrie  Comisia de lucru 
Monitorizare: 
directori 

Respectarea 
termenului 

300 U+M+F 

Actualizarea contractului 
educaţional – anexa la 
contractual educațional 

anual Membrii CA 
Monitorizare: 
director 

Respectarea 
termenului 

200 U+M+F 

Informarea elevilor şi părinţilor 
referitor la noutăţile legislative 

Conform 
Metodologiei de 
aplicare 

cadre didactice, 
profesorii diriginți 
Monitorizare: 
director 

Două 
săptămâni 
după noutatea 
legislaţiei 

300 U+M+F 
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Creşterea 
calităţii 
managementul
ui educaţional 

Realizarea de activităţi de 
educaţie complete on -line 
extraşcolare şi extracurriculare 

săptămânal profesorii diriginţi,  
coordonatorii de  
proiecte şi programe 
educaţionale. 
Monitorizare: 
director 

Număr 
activităţi 
realizate = 
număr 
activități  
planificate 

250 U+M+F 

Organizarea de întruniri ale 
Consiliului Profesoral cu temă 
 

 
noiembrie 

responsabilii de 
comisii metodice, 
comisia CEAC 
Monitorizare: 
director 

Număr 
referate> 

față de anul 
școlar 
precedent 

50 U+M 

II. Creşterea accesului la educaţie şi asigurarea egalităţii de şanse 
Diversificarea 
activităților 
formale și non-
fomale prin 
raportare la 
preocupările și 
interesele 
elevilor 

Organizarea simpozioanelor 
”Tradiție și culturalitate în viața 
Iașului”, ”Istorii, percepții și 
reflecții culturale” în versiunea 
ședințelor on-line 

conform graficului  
activităților 

cadrele didactice, 
Responsabilii de 
proiecte educaționale 
Monitorizare:directorii 

Număr 
activităţi 
realizate 
=număr 
activități 
planificate 

600 U+M+F 

Inițierea și desfășurarea unor 
activități atractive și relevante în 
cadrul Saptămânii Altfel 

conform graficului  
activităților 

cadrele didactice, 
consilier educativ 
Monitorizare: 
      director adjunct 

Număr 
activităţi 
realizate 
=număr 
activități planif 

250 U+M+F 

Realizarea activităților din cadrul 
SNAC 

conform graficului  
activităților 

profesorii diriginți, 
responsabil SNAC 
Monitorizare: 
directorii 

Număr = de   
participanți 
fața de anul 
trecut 

150 U+M+F 
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Eliminarea 
oricăror forme 
de discriminare 
şi segregare 

Derularea proiectului ,,Culorile 
Solidarităţii”. 

conform graficului  
activităților 

profesorii diriginți, 
coordonator proiecte 
şi programe 
educationale 

Monitorizare: 
    director adjunct 

Activităţi 
realizate = 
activități 
planificate 

200 U+M+F 

Realizarea de activităţi de 
informare şi prevenţie în vederea 
protecției persoanelor în mediul 
on-line 

2/semestru I 
2/semestru II 

Coordonator proiecte 
şi programe educative 

Monitorizare: 
     director adjunct 

Activităţi 
realizate = 
Activități 
planificate 

200 U+M+F 

III. Promovarea performanţei în educaţie 
Susţinerea 
elevilor 
performeri 

Implicarea unor instituții în 
pregătirea elevilor pentru 
pregătirea pentru performanță 

Conform graficului 
de desfășurarea a 
concursurilor  

Responsabilii de 
comisii metodice, 
cadrele didactice 
Monitorizare:director 

Număr 
activităţi 
realizate = 
număr 
activități 
planificate 

300 U+M 

IV. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului 
Dezvoltarea 
parteneriatului 
între 
învăţământul 
superior şi cel 
preuniversitar 

Continuarea colaborării cu 
instituţii de învăţământ superior 
în vederea susţinerii activităţii de 
practică pedagogică cu 
participare on-line 

Octombrie -mai Profesorii metodişti 
Monitorizare:director 
 

Număr 
activităţi 
realizate = 
număr 
activități 
planificate 

100 U+M+F 

Colaborarea cu 
instituții 
abilitate în 

Continuarea colaborării cu CCD în 
vederea perfecţionării 
personalului didactic 

Conform graficului 
de formare prin 
cursuri 

cadrele didactice, 
responsabilul cu 
formarea personalului 

Număr 
cursuri>5față 
de anul trecut 

100 U+M+F 
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formarea 
profesională a 
personalului  

Monitorizare:director 

V. Dezvoltarea de parteneriate în vederea susţinerii educaţiei permanente 
Dezvoltarea 
activităţilor de 
voluntariat. 

Derularea activităţilor din 
proiectul ,,Culorile Solidarităţii”. 

conform graficului 
de desfășurare 

profesorii diriginţi, 
responsabilul de 
proiect 
Monitorizare:director 

Număr 
activităţi 
realizate = 
număr 
activități 
planificate 

200 U+M+F 

Desfăşurarea 
de activităţi de 
orientare în 
carieră 

Colaborarea cu O.N.G. uri sau alte 
instituții partenere, în vederea  
orientării școlare și profesionale 

  Lunar  Coordonatorii de 
proiecte şi programe 
educative 
Monitorizare:director 
adjunct 

Număr 
activităţi 
realizate = 
număr 
activități 
planificate 

200 U+M+F 

Dezvoltarea 
parteneriatelor 
cu autorităţile 
şi comunitatea 
locală 

Promovarea inițiativelor 
educaționale ale şcolii în 
comunitatea locală 
 

In ziua derularii 
activității de 
proiect 

Purtatorul de cuvânt 
Monitorizare:director 
 

Număr apariţii 
în presa>10 
față de anul 
trecut 

300 U+M+F 

Dezvoltarea  de 
strategii de 
formare a 
adulţilor 

Organizarea de întâlniri pe tema 
educaţiei permanente 
 

semestrial 
 

Consilier școlar, 
Cadrele didactice 
Monitorizare: 
      director adjunct 

Număr 
activităţi 
realizate = 
număr 
activități 
planificate 

50 U+M+F 
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Dezvoltarea 
rolului 
părinţilor la 
nivelul şcolii. 

Organizarea de activităţi în 
parteneriat elevi - părinţi – 
profesori în cadrul lectoratelor 
on-line 

Conform 
graficului  

 
 

 

cadrele didactice, 
coordonatorii de 
proiecte şi programe 
educative  
Monitorizare: 
      director adjunct 

Număr 
activităţi 
realizate = 
număr 
activități 
planificate 

200 U+M+F 

VI. Adaptarea sistemului de învăţământ românesc la cerinţele educaţionale europene 
Derularea 
activităţilor de 
adaptare a 
învăţământului 
românesc la cel 
european 

Derularea activităţilor specifice 
proiectelor europene ale liceului, 
prin prelungiea calendarelor în 
context pandemic 

Conform graficului 
de derulare a 
activităților din 
proiect 

Cadrele didactice, 
responsabil comisie 
proiecte europene 
 Monitorizare:director 

Număr 
activităţi 
realizate = 
număr 
activități 
planificate 

Conform 
aprobarii 
U.E. 

U+M+F 

Diseminarea activităților din 
proiectele educaționale și 
interculturale europene 

Conform graficului 
de derulare a 
activităților din 
proiect 

Cadrele didactice 
implicate,  
responsabil comisie 
proiecte europene 
 Monitorizare:director 

Număr 
activităţi 
realizate = 
număr 
activități 
planificate 

600 U+M+F 

Promovarea 
imaginii școlii 
la nivel 
județean, 
național și 
european 

Actualizarea pliantelor de 
prezentare a școlii în limba 
română și engleză 

noiembrie  Comisia de imagine, 
catedra de limba 
engleza, catedra de 
limba română, catedra 
de informatică 
Monitorizare: director 

100 pliante 2000 U+M+F 

Actualizarea site-ului școlii Septembrie 
Când este cazul  

Administrator  site 
Monitorizează: 
director 

%realizare 50 U+M+F 
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Promovarea în mass-media a 
activităților derulate în anul 
școlar curent 

Conform graficului 
de activități 

Comisia de imagine, 
purtătorul de cuvânt 
Monitorizare: director 

Număr apariţii 
în mass-
media>10 față 
de anul școlar 
precedent 

50 U+M+F 

 
 
 
 

Director, 

prof. Ariadna – Cristina Maximiuc 

 

 


