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 PREMISE LEGISLATIVE: 
 

Prezentul Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative: 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2012 

 Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

 Metodologia continuării studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu, aprobată prin  

OMEC  5020/2005  

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005, 

privind asigurarea calităţii educaţiei. 

 Regulamentul privind actele de studii şi documente şcolare în învăţământul preuniversitar 

aprobat prin OMECTS nr. 5844/2016; 

 Metodologia privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acreditării, 

aprobată prin OMEC nr. 4706/2005, modificat prin OMECT nr. 1847 din 29.08.2007 

 Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar; 

 Strategia Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoasterii 

 Strategia MECT pentru reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin OMECT 1409/2007 

 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin OMENCS 5079/2016 

 Structura anului şcolar 2017-2018, aprobată prin OMEN 3382/2017  

 Organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional 2018, aprobat prin OMEN 

4792/2017 

 Organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2016-

2017, aprobat prin OMEN 4793/2017 

 Organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale la sfârșitul clasei II, IV, VI,  în anul şcolar 2017-

2018, aprobat prin OMEN 4787/2017 

 Organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-

2019, aprobat prin OMEN 4795/2017 

 Statutul elevului, aprobat prin OMENCS 4742/2016 

 OMECS 5232/2015 referitoare la predarea Religiei 

 Alte ordine, notificări şi precizări ale MEN și ISJ Harghita în vigoare 

 Raport general privind calitatea educaţiei furnizate de LTOCT în anul şcolar 2016-2017 

 Regulamentul de Organizare și funcționare al Liceului Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Topliţa 
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 ARGUMENT: 

 

Prezentul Plan managerial este în acord cu viziunea şi misiunea şcolii, 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 şi are 

ca deziderat  atingerea  idealului educaţional, legiferat în Legea Educaţiei Naţionale. 

 

 

 VIZIUNE: 

 

„Ne imaginăm din perspectiva societății bazate pe cunoaștere și a dezvoltării durabile, un act 
educațional dinamic, prin implicare, responsabilizare, stimularea gândirii strategice și critice;  
aspirăm spre cooptarea educabililor ca parteneri activi în propria formare.” 

 

 MISIUNEA ŞCOLII:  

 

L oialitate 

T oleranță 

O nestitate 

C ompetență 

T radiție 

 

 „Şcoala noastră promovează identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor elevului 

şi realizează educaţia pentru colaborare şi lucru în echipă; oferim şansa fiecărui 

elev să-şi construiască viitorul şi să se adapteze unei societăţi dinamice.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan managerial anual 2017-2018  Director Camelia-Mirela PETRUŢ 

 

 

 DIAGNOZA/ANALIZA SWOT: 
Puncte tari: 

- recunoaşterea şcolii, ca furnizor de servicii educaţionale de calitate: evaluare externă 
ARACIP, octombrie 2011: ATESTAT PRIVIND NIVELUL CALITĂŢII OFERITE DE LTOCT, NIVEL 
LICEAL, Valabilitate 5 ani (2011-2012/2016-2017) 

- personal didactic calificat,  bine pregătit profesional şi metodic, motivat pentru propria 
formare (% ridicat al personalului care îndeplineşte condiţiile înscris / prezentat / promovat 
examenele pentru obţinerea gradelor didactice);  

- 73% titulari, 66% grad didactic I 
- 33 participări ale personalului la 10 programe de formare, însumând 2495 ore  
- recunoaşterea calităţii deosebite a personalului: 12 metodişti, 13 formatori, 3 responsabili 

de cerc pedagogic, membrii în comisiile de lucru și consiliul consultativ al inspectoratului 
şcolar, 1 expert în Corpul de Control al ministrului, 7 experți în Management educațional,  3 
examinatori: 2 ECDL, 1 ECL  

- recunoaşterea rezultatelor activităţii personalului: 16 gradaţii de merit (15 PD+1 PDA, 
dintre care 5 dosare depuse în 2017) 

- PDA şi PND bine pregătit, prompt, serios, responsabil; 
- 100% plan de școlarizare realizat; număr foarte mare de elevi care optează pentru LTOCT;  
- 713 elevi în 25 clase, nr. mediu de elevi 28,52 elevi/clasă; primar 27.6 elevi/clasă (138 elevi 

în 5 clase); gimnaziu: 30.25 elevi/ clasă (121 elevi în 4 clase); liceu: 28.37 elevi/clasă (454 
elevi în 16 clase) 

- instituţie de prestigiu în judeţ, prin rezultatele obţinute la examenele naţionale 
promovabilitate 90.6%; Bacalaureat; 100% Evaluare Naţională; 2 eleve cu media 10 la 
bacalaureat, 12 note de 10 la bacalaureat, 1 notă de 10 la EN VIII; 

- rezultatele obţinute de elevi la învăţătură:  
o liceu 52.54% dintre elevi adică 238/453, cu medii generale între 9,00-10; 8,93 media 

generală a tuturor elevilor de la liceu;  
o gimnaziu: 70.25%  dintre elevi cu medii generale între 9-10; media generală a 

tuturor elevilor de la gimnaziu: 9,23. 
- 100% promovabilitate la nivelul primar și gimnazial;  și 99.78% la liceu; 
- rezultate la olimpiade şcolare: faza județeană: 59 premii și mențiuni: 15 locuri I; 16 locuri II 

; 11 locuri III, 17 Mențiuni; faza națională: 10 participări; 
- rezultate ONSS la faza judeţeană: 2 locuri I, 2 locuri II, 1 loc III, 2 mențiuni  + 1 loc II 1 loc III 

la turneul semifinal  
- rezultate la concursuri: 58 de premii și mențiuni,  la 16 concursuri de nivel local, județean, 

național și internațional 
- încurajarea elevilor în demersul lor spre cunoaştere şi dezvoltare a abilităţilor, consilierea 

lor şi a părinţilor asupra rolurilor care le revin; 
- consilierea psihopedagogică a elevilor aflaţi în dificultate: probleme de comportament, 

părinţi plecaţi în străinătate, elevi mai puţin susţinuţi şi motivaţi de către familie, etc. 
- elaborarea ofertei şcolii, prin CDS selectat pe baza opţiunii majorităţii elevilor; menținerea 

ponderii CDS ca disciplină nouă (22/59; 42%) 
- climat de cooperare şi colaborare prin derularea proiectelor educaţionale în care sunt 

încurajaţi să participe toţi elevii şcolii; 
- climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi şi personal; 
- management performant şi proactiv: coerenţă şi consecvenţă în atingerea ţintelor 

strategice şi realizarea obiectivelor, documente de proiectare de calitate, organizarea 
activităţii, monitorizarea, controlul şi evaluarea activităţilor 

- continuitate în desfăşurarea procesului instructiv-educativ, fără sincope, disfuncţionalităţi 
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- oferta educaţională atractivă = şcoala magnet 
- programe de sprijin/motivare pentru elevi, consiliere 
- activitate educativă şcolară şi extraşcolară bine proiectată, numeroase proiecte educative 
- parteneriat activ cu părinţii / Asociaţia Părinţilor din LTOCT 
- crearea şi întreţinerea legăturilor cu autoritatea şi comunitatea locală, prin încheierea unor 

parteneriate  constructive; 
- derularea parteneriatelor cu numeroase ONG-uri; 
- dezvoltare instituţională şi adaptarea la nevoile comunităţii: centru ECDL, ECL, proiecte 

POSDRU 
- tehnologie revoluţionară prin laboratorul Multitouch câştigat la competiţia naţională de 

proiecte Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii- 
locul I Regiunea Centru 

- membru în echipa de management a proiectului ISJ HR „Performanţă şi calitate prin 
implementarea unui sistem e-learning” 

- vizibilitatea şcolii în comunitate prin site-ul şcolii, mass-media 
- proiecte POSDRU vizând orientarea și consilierea elevilor, dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale 
- proiectul pentru învățământ secundar ROSE, runda I, câștigat în 2017 

 

Puncte slabe: 
- subfinanţarea cronică a sistemului de învăţământ românesc-demotivarea, plecarea 

personalului spre alte domenii 
- avalanşa schimbărilor legislative 
- volum imens de muncă: situaţii, raportări, analize, etc 
- reticenţa unor cadre didactice faţă de utilizarea/aplicarea in demersul didactic a metodelor 

activ-participative de predare-învăţare, adecvarea formelor alternative de evaluare la 
nevoile elevului; 

- reticenţa unor părinţi faţă de consilierea psihopedagogică; 
- dezinteresul cadrelor didactce pentru obţinerea de burse individuale de formare continuă 

Erasmus şi vizite de studiu; 
- stoparea lucrărilor de investiție Campus școlar 

 
Oportunităţi: 

- servicii educaţionale de înaltă ţinută 
- certificate de competenţe europene pentru elevi şi membri ai comunităţii locale: ECL, ECDL 
- dezvoltarea şcolii prin proiecte 
- dezvoltare personală prin programe de formare 
- venituri suplimentare pentru personalul implicat în proiecte ca formatori  
- subvenții și premii pentru elevii implicați în proiecte 
- participarea la proiecte, tabere 
- CARTEA DE VIZITĂ A ŞCOLII = CALITATE-SERIOZITATE-PERFORMANŢĂ 

 
Ameninţări: 

- discontinuitatea politicilor educaţionale;  
- criza economico-financiară; 
- scăderea interesului pentru profesia didactică, urmare a subfinanţării cronice  
- scăderea populaţiei şcolare; 
- risc social, ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate; 
- scăderea interesului pentru studiu, în general; 
- creşterea efectivului de elevi pe clase îngreunează aplicarea metodelor interactive, lucrul 

pe grupe; 
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 CONCLUZIILE ANALIZEI  

 Există un număr semnificativ de puncte tari identificate în organizarea şi funcţonarea 
organizaţiei şcolare.  
 Mediul extern oferă o gamă largă de oportunităţi, prin valorificarea cărora se întrevăd 
perspective multiple de dezvoltare educaţională şi instituţională 
Corelarea punctelor tari cu oportunităţile mediului extern conturează Resursele strategice:  
• Resurse umane bine formate din punct de vedere profesional (metodişti, formatori, mentori) şi 
cu rezultate bune în procesul de învăţare-predare (elevi şi cadre didactice); 
• Dotare materială si tehnologică modernă  
• Experienţă în management, formare, consiliere si orientare, în derularea proiectelor; 
• Parteneriate cu instituţiile educaţionale, culturale, ONG-uri 
• Colaborarea eficientă, bazată pe parteneriat cu autorităţile publice locale si judeţene; 
• Posibilităţi de finanţare din bugetele republican şi local, extrabuget. 
 
Din corelarea punctelor slabe cu ameninţările rezultă Ţintele strategice: 
I. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea promovării unui act 
educaţional modern, stabil, performant 
II. Sprijinirea dezvoltării personale a elevilor prin activități care vizează reducerea 
absenteismului  și creșterea reușitei școlar 
III. Diversificarea ofertei educaţionale curriculare şi extracurriculare în spiritul valorilor 
europene, naționale și locale, prin încurajarea spiritului civic, a voluntariatului și 
antreprenorialului 
IV. Dezvoltarea culturii organizaţionale în scopul încurajării spiritului de iniţiativă, a climatului 
de cooperare şi colaborare intra- şi interinstituţională 
V. Diversificarea marketingului educaţional pentru promovarea imaginii şi creşterea 
prestigiului şcolii în comunitate 
 
  COORDONATE GENERALE:  
Beneficiari: 

 direcţi: personalul şi elevii LTOCT 

 indirecţi: părinţii elevilor, comunitatea 
Parteneri: 
Primăria Municipiului Topliţa, Consiliul Local Topliţa, Asociaţia Părinţilor din LTOCT, Poliţia 
Municipiului Topliţa, Poliţia Local Topliţa, Biblioteca Municipală „G. Sbârcea”, Centrul Cultural 
Topliţa, Clubul Elevilor Topliţa, Clubul Sportiv Topliţa, Asociaţia pentru Siguranţă Comunitară şi 
Antidrog,  Centrul de Prevenire Antidrog, Casa Corpului Didactic Miercurea Ciuc, Romanian 
American Foundation, Organizaţia Salvaţi Copiii România, ECL România, ECDL România, Institul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, SIVECO România, ONG-uri, agenţi economici, CNI, ISJ Harghita, Consiliul 
Județean, etc. 

 COFINANŢARE / RESURSE MATERIALE 
Cofinanţatori Modalităţi de atragere Rezultate 

Primăria și Consiliul 
Local Topliţa 

Surse buget local cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, consumabile, 
echipamente  

MEN, 
ISJ HR 

Fonduri aprobate prin 
HG / OMEN 

Dotări: echipamente, cărţi, materiale sportive (laboratoare, 
bibliotecă, sala de sport )  

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

Extrabuget Sponsorizări, donaţii, 
închirieri de spaţii, 
cazare internat, masă 
cantină 

Modernizarea din punct de vedere logistic a spaţiilor de învăţământ 
(holuri şcoală, curtea şcolii) 
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A. DOMENIUL FUNCTIONAL: CURRICULUM 
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 cele 3 niveluri de şcolarizare, urmărind modificările legislative  
3. Îmbunătăţirea calităţii actului  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, pe 
competenţele-cheie; 
5. Reconsiderarea tehnicilor de evaluare; 
7. Personalizarea  şi diversificarea ofertei educaţionale: CDS 
8. Utilizarea mijloacelor şi instrumentelor TIC la toate disciplinele de studiu 
9. Monitorizarea si evaluarea întregii activităţi, pe baza indicatorilor specifici (rata de participare, grad de cuprindere, rata de abandon, % reuşită). 
 

Funcţii Nr. 
crt. 

Activităţi Responsabilităţi Resurse Indicatori de performanţă 

Compartiment  Resurse umane Informaționale/materiale temporale 

P
R

O
IE

C
TA

R
E-

O
R

G
A

N
IZ

A
R

E 

1.  Asigurarea comisiilor metodice cu documente privind 
- plan cadru primar, gimnaziu si liceu 
- programe şcolare 

D / DA 

 

Consiliul pentru 
curriculum 

 

Documente curriculare 
oficiale: planuri cadru, 
programe 

Septembrie  Portofolii CM 

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

Comisii 
metodice 

RCM  
Cadre didactice 

Modele  planificări MECTS 
Modele teste iniţiale 
 

Septembrie  Planificări calendaristice 
Portofoli testare iniţială 

3.  Întocmirea rapoartelor de analiză an școlar precedent 
Raport general: starea și calitatea educaţiei  la 
sfârşitul anului şcolar  

D / DA 
 

RCM, RCL, CEAC 
Şefi 

compartimente 

Raportări, date statistice 
colectate  

Septembrie 
 

Raport general privind calitatea 
educaţiei în  anul şcolar precedent 

4.  Elaborarea documentelor de proiectare si de 
organizare a activităţii pentru 2017- 2018 
Planul managerial general pentru 2017-2018 
PM Comisii metodice/ Comisii de lucru 
PM Compartimente funcţionale 
Elaborarea planurilor operaţionale pe domenii 

Director D / DA 
RCM, RCL, 

Şefi 
compartimente 

 

Planuri de măsuri, Planuri 
remediere, Planuri 
îmbunătăţire a activităţii 

Septembrie  Plan managerial unic an școlar 
curent 
Program managerial SI 

5.  Elaborarea graficului si a tematicii Consiliului 
Profesoral şi a Consiliului de  Administraţie 

Director DA, membrii CA, 
membrii CP 

Rapoarte, date analitice Septembrie 
 

Grafic şedinţe CA 
Grafic şedinţe CP 

6.  Elaborarea si derularea activităţilor educative şcolare 
şi extraşcolare  

Dir. adjunct Învăţătorii Diriginţii 
CSE, RPP, DA 

Propuneri, sondaje, 
chestionare 

Permnent  Program activităţi educative  
Pr “Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

7.  Stabilirea calendarului susţinerii formelor de evaluare 
a elevilor (teze, teste, simulări)  
Pregătirea, organizarea/desfăsurarea simulărilor şi 
examenelor de Evaluare naţională şi Bacalaureat 

Director adjunct Diriginţi, cadre 
didactice 

Diriginţii VIII, XII, 
cadrele didactice  

BAC OMEN 4792/2017 

EN VIII OMEN 4793/2017 

EN II,IV,VI OMEN 
4787/201 

Cf. Calendar Grafic lucrări scrise 
Procese verbale CP, şedinţe cu 
părinţii 
Grafice pregătire elevi 

8.  Actualizarea Regulamentului de organizare și Director Grup de lucru legislaţie Septembrie ROF LTOCT actualizat 
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Funcţii Nr. 
crt. 

Activităţi Responsabilităţi Resurse Indicatori de performanţă 

Compartiment  Resurse umane Informaționale/materiale temporale 

funcționare al LTOCT 

9.  Proiectarea activităţii educative, vizând: 
- asigurarea siguranţei elevilor 
- reducerea absenteismului, abandonului 
- reducerea şi combaterea violenţei 
-combaterea utilizării subst. etnobotanice, alcool, fumat 
- combaterea traficului de persoane 

Comisia 
diriginţilor 

Comisii de lucru  
 

Director adjunct  
RCM 
RCL 

Cadre didactice, 
elevi 

Legislaţia, materiale 
informative 

Octombrie 
 

Planuri operaţionale 
 

 

C
O

O
R

D
O

N
A

R
E-

M
O

N
IT

O
R

IZ
A

R
E 

10.  Elaborarea ofertei CDS / programe CDS C. curriculum RCM Cadre did. Documente curriculare Cf. calendar Oferta CDS an școlar viitor 

11.  Distribuirea manualelor şcolare gratuite P-I-X Bibliotecă Bibliotecar, Diriginţi  Stoc manuale Septembrie Procese-verbale 

12.  Completarea cataloagelor şcolare, carnetelor, vizarea 
pentru 2017-2018 

Director Diriginţi, învăţători Comandă iunie 2017 Septembrie  Completare completă şi corectă 

13.  Monitorizarea si valorificarea rezultatelor la evaluările 
initiale, curente si la examene. 

Comisii 
metodice 

D 
RCM 

Documente CM Octombrie  Rapoarte, grafice, statistici 

14.  Monitorizarea activitatii Consiliului şcolar al Elevilor C. proiecte 
programe 

DA 
Coord proiecte 

Documente CSE Permanent Program activitate 
Rapoarte 

15.  Monitorizarea  procesului de introducere a lecturii si 
momentului ortografic la ore, 

RCM 
CEAC 

Cadrele didactice 
  

Documente CM 
Plan operaţional 

Permanent Rapoarte, situaţii statistice 

16.  Monitorizarea procesului de utilizare a TIC la toate 
disciplinele 

CEAC Cadrele didactice 
RCM 

PC-uri, VP, softuri 
Baza teste INSAM 

Permanent  Grafic  
Rapoarte 

C
O

N
TR

O
L-

EV
A

LU
A

R
E 

17.  Realizarea  aistenţelor/interasistenţelor la ore/ 
aplicarea de măsuri pt. eficientizarea activităţii: 
transdiciplinaritate, centrare pe competenţe 

D / DA 
RCM, CEAC 

Cadre didactice Grafic unic control Permanent  Grafic asistenţe 
Fişe de observare 
/ evaluare 

18.  Monitorizarea si evaluarea activitatilor de consiliere 
scolara, psihopedagogică, OSP  

D 
DA 

Profesor consilier 
Diriginţi 

Învăţători 

Program cabinet de 
asistenţă psihoped. 
Portofolii  

Permanent  Grafic activităţi educative/ Program 
Săptămâna Altfel 
Proiecte: Bursa profesiilor, ROSE 

19.  Verificarea prelucrării metodologiilor pentru 
bacalaureat şi evaluarea naţională la clasă 

D 
DA 

Diriginţi  
Elevi, părinţi 

Metodologii  Permanent  Procese-verbale 
Nr. activităţi 

20.  Verificarea ritmicităţii notării CEAC Cadre didactice Documente şcolare Cf. grafic Rapoarte  

21.  Avizarea programelor elaborate pentru CDS 
Aprobarea ofertei educaţionale 2018-2019 

C. curriculum 
CP, CA 

Cadre didactice Programe CDS Cf. grafic Oferta şcolii 

C
O

M
U

N
IC

A
R

E/
 

M
O

TI
V

A
R

E 

22.  Stimularea elevilor capabili de performanţe, în 
colaborare cu Asociaţia Părinţilor, ISJ Harghita, 
Consiliul Județean Harghita 

Director Cadre didactice, 
elevi  

C. olimpiade 

Fonduri, donaţii, 
sponsorizări 

Festivități 
final an 

Nr. premii, diplome 
Rapoarte 

23.  Recunoasterea activitatii didactice prin încurajarea şi 
recomandarea pentru acordarea gradatiilor de merit 
si distinctiilor pentru cadrele didactice. 

CP 
CA 

Director 

Cadre didactice Metodologii în vigoare Cf. grafic Nr. dosare depuse, gradaţii / 
distincţii aprobate 

24.  Asigurarea unui climat de munca eficient, centrat pe 
elev si pe nevolile educationale ale cadrului didactic, 
in folosul beneficiarilor, prin sprijinirea initiativelor 
didactice inovatoare inter- si transdisciplinare 

Director Toate categoriile 
de personal, elevi, 

părinţi 

Plan operaţional 
Laborator multitoch 
Resurse TIC 

Permanent  Climat adecvat 
 



Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Topliţa          

Plan managerial anual 2017-2018  Director Camelia-Mirela PETRUŢ 

B. DOMENIUL FUNCTIONAL: RESURSE UMANE 
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, etc.  
7. Imbunătăţirea comunicării interne şi externe 
8. Eficientizarea activităţii comisiilor, consiliului profesoral, consiliului de administraţie, consiliului elevilor, etc; 
9. Valorificarea experienţei pozitive în colaborarea echipei manageriale - CEAC 
10. Funcţionalitatea sistemului de control intern (managerial) 

Funcţii Nr. 
crt. 

Activităţi Responsabilităţi Resurse Indicatori de performanţă 

Compartiment  Resurse umane materiale temporale 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P
R

O
IE

C
TA

R
E-

O
R

G
A

N
IZ

A
R

E
 

1. Realizarea cuprinderii elevilor înscrişi în clasele 
aprobate prin planul de şcolarizare 

Secretariat 
CP, CA 

Director 
secretare 

Legislaţie  
Plan şcolarizare 

Cf. Calendar   Respectarea legislaţiei 
Aprobare transferuri CA 

2. Încadrare personal /Stabilirea catedrelor 
Organizare clase / repartizarea diriginţilor 

C. încadrare  
CA, CP, CM 

Director  Legislaţie  Septembrie  State de funcţii / personal 
 

3. Asigurarea asistenţei sanitare şi a protecţiei muncii. 
-control anual medicina muncii 
-Instruirea periodică a personalului/elevilor normele de 
protecţie a muncii şi N.T.S.I.  

Management 
CSSM 

 

Director 
Cadru tehnic NTSI 
Resp. atribuţii PM 

Cadre didactice 

RI 
Legislaţie 

Septembrie 
PD, PDA, 

elevi 
Semestrial 

Fişe de aptitudine personal 
PV instruire 

4. Refacerea Organigramei LTOCT CA PD, PDA, PND Legislaţie Septembrie Organigrama 

5. Actualizarea şi intocmirea Fişei postului şi anexelor CA D; DA; RCM; admin  Fişa post tip Octombrie  Fişa individuală a postului 

7 Proiectarea incadrării personal 2013-2014 CP, CA D DA RCM Legislaţie  Cf. calendar State personal  

8 Proiectarea strategiei de dezvoltare a resursei umane 
Întocmirea bazei de date perfecţionare-formare 
Identificarea nevoilor de formare ale personalului 
Popularizarea ofertelor de formare  

Resp. dezvoltare 
profesională 

DA 
RCM  

Cadre didactice 

LEN, L 
subsecventă  

 
Oferte formare 

Octombrie Bază de date 
Fişe individuale de perfecţionare  
Completare chestionare CCD  
Atestate, certificate 

9. Afişare proceduri ocupare  posturi /catedre vacante  
Organizarea concursurilor  

Secretariat  
CA 

Director   Legislaţie  
Metodologii  

Cf. calendar Recrutare, selecţie, angajare cu  
respectarea legislaţiei  

C
O

O
R

D
O

N
A

R
E 

M
O

N
IT

O
R

IZ
A

R
E

 

10. Încheierea contractelor de muncă cu personalul 
didactic şi nedidactic. 
Completarea cererilor în sistemul PCO 
Normarea personalului conform fişei postului 

Director  
Secretariat 

 
CA 

Director 
 

Administrator  
Secretar şef 

Legislaţie  Septembrie-
octombrie 

 
Permanent  

Contracte individuale de muncă 
 
 
Proceduri interne 

11. Monitorizarea activităţii personalului  
 

CEAC 
C. control intern 

Personal  Fişa post  
Fişă evaluare  

Permanent  - grad satisfacţie beneficiari 
- calificative obţinute 

12. Evaluarea anuală a personalului CM / compart. 
 CA 

D; DA; RCM; admin Fişe evaluare PD, PDA Sept 
PND nov. 

Înştiinţări  calificative 

13. Evaluarea funcţionarii Sistemului de control intern CEAC D; DA; RCM; RCL, Program Lunar  Rapoarte  
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Funcţii Nr. 
crt. 

Activităţi Responsabilităţi Resurse Indicatori de performanţă 

Compartiment  Resurse umane materiale temporale 

1 2 3 4 5 6 7 8 

stabilirea de măsuri în vederea eficientizarii  CA şefi compartimente operaţional  

CO
M

U
N

I 

CA
R

E 
 

14 Consiliere personalului, elevilor, părinţilor Director Cadre didactice Grafic aud. Permanent  Nr. beneficiari 

15 Facilitarea obţinerii de burse de studiu / formare 
continuă internă şi internaţională 

C. proiecte 
comunitare 

Cadre didactice Oferta 
ANPCDEFP 

Cf. calendar - Nr. aplicaţii depuse / câştigate 

M
O

TI
V

A
R

E
 

IM
P

LI
C

A
R

E
 

16. Participarea personalului la procesul dezvoltării şcolii 
prin organizarea activităţilor în cadrul comisiilor  

RCM/RCL 
Şefi compart. 

Personal LTOCT legislaţie Permanent  Funcţionare eficientă  
 

17. 
 

Încurajarea unui culturi organizaţionale care stimulează 
comunicarea deschisă participarea, inovaţia 

 Tot personalul  Permanent Ședințe de lucru, comunicare 

18. Stimularea/recompensarea personalului cu 
performanţe deosebite 

CA D; DA; RCM; RCL, 
 

rezultate    Ocazional  Nr. premii, distincţii,  
% gradații merit 

19. Menţinerea unei legături permanente cu sindicatul CA PD; PDA; PND Legislaţie  Permanent   

20 Promovarea colaborării în cadrul echipelor de lucru, 
spirit de cooperare, consultare 

CA PD; PDA; PND  Permanent Climat de cooperare, 
comunicare, colaborare 

21 
 

Susţinerea cadrelor didactice de înalt profesionalism 
pentru obţinerea gradaţiei de merit, premii/distincţii 

Management 
CP, CA 

D, DA, CM Metodologii  Cf. Calendar  Nr. dosare depuse / aprobate 

22 Eficientizarea parteneriatului cu comunitatea locală CA cadre ddiactice, elevi Resurse locale Permanent Nr. parteneriate 

CO
N

TR
O

L 

EV
A

LU
A

R
E 23 Desfăşurarea controlului intern managerial elaborarea 

de proceduri 
 

C. diriginţi D; DA; cadre 
ddiactice 

 
OMFP 946/2005 

Permanent Program  
Proceduri de lucru 

N
EG

O
C

IE
R

E 
R

EZ
O

LV
A

R
E 

C
O

N
FL

IC
TE

 

24 Mediatorulo şcolar-un actor nou Introducerea 
sistemului Peer mediation 

C. reducerea 
violenţei 

Profesor consilier 
Elevii mediatori 

Program TIV Permanent Cazuri mediate de către elevi 

25 Rezolvarea cu abilitate şi discreţie a situaţiilor 
conflictuale intre personalul angajat / elevi / părinţi 

Echipa managerială Director 
Profesor consilier 

Legislaţie  Permanent  Conflicte mediate, rezolvate 

26 Rezolvarea plângerilor, sesizărilor, contestaţiilor prin 
receptare, cercetare si solutionare conform legislatie 

Echipa managerială Director Prof. 
consilier, cadre did. 

Legislaţie Permanent Cereri, sesizări, plângeri 
soluţionate 
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C. DOMENIUL FUNCTIONAL: RESURSE MATERIALE 
Obiective: 
1. Gestionarea eficientă a  resurselor existente 
2. Continuarea demersurilor pentru reluarea lucrărilor la  proiectul de investiţii Campus Şcolar 
3. Dezvoltarea parteneriatului şcoală - autorităţile publice locale în vederea amenajării spaţiului de joacă din curtea şcolii 
4. Depunerea proiectelor de finanţare pentru dezvoltarea resurselor materiale şi umane. 
5. Dezvoltarea  resurselor materiale în vederea eficientizării procesului educaţional: modernizări, achiziții prin proiectul ROSE 
 
Funcţii Nr. 

crt. 
Activităţi Responsabilităţi Resurse Indicatori de performanţă 

Compartiment  Resurse umane materiale temporale 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

P
R

O
IE

C
TA

R
E-

O
R

G
A

N
IZ

A
R

E 

1. Informarea elevilor care îndeplinesc condiţiile 
pentru întocmirea dosarelor: Rechizite Bani de liceu 
Burse, Euro 200, Naveta 

C. burse 
C. programe 

sociale  

Diriginţi 
Elevi  

părinţi 

Legislaţie  
dosare 

Cf. Calend. 
 

Nr. elevi eligibili care 
primesc ajutoare / burse 

2. Distribuirea manualelor şcolare gratuite 
Completare comandă  manuale 

C. manuale Bibliotecară  
Diriginţi  

Comandă precedentă 
Comandă nouă  

Septembrie  
Cf. calendar 

Nr. manuale / nr. elevi  

3. Elaborarea proiectului de buget, a proiectului de 
achizitii si de dotări pentru anul următor 

Contabilitate-
Administrativ 

Director/Contabil 
şef CA 

Legislaţie  Noiembrie-
decembrie 

Proiect BVC pregătit, 
planuri elaborate 

4. Stabilirea necesarului de diplome, certificate, 
atestate, acte de studiu 

Secretariat  Director 
Secretare  

Legislaţie  Semestrul II Comandă acte studii 

5. Identificarea unor resurse financiare extrabugetare, 
sponsorizări, donaţii 

Contabilitate-
Administrativ 

Director  
CA 

Contracte închiriere Permanent  Extrabuget  

6. Întocmire documente,  rapoarte tematice curente şi 
speciale solicitate de ISJ, autorităţile locale 

Secretariat  
Contab-Admin. 

Director  
  

Adrese, solicitări 
Online+ 

Permanent  Situaţii corecte şi 
respectarea termenelor 

7. Aprovizionare cantină şcolară  Administrativ Administrator  BVC Oferte SEAP cf. necesar Mese cantină  

8. Analiza privind necesarul de reparatii curente Contabilitate-
Administrativ 

Administrator BVC 
Program reparaţii 

Semestrial Nr reparaţii corecte şi la 
timp 

9. Stabilire necesar achiziţii 2018 Contabilitate CA BVC, legislaţie noiembrie Funcţionare curentă 

10. Autorizaţie sanitar-veterninară cantina  Administrativ Administrator Legislaţie  octombrie Funcţionare curentă 

C
O

O
R

D
O

N
A

R
E 

M
O

N
IT

O
R

IZ
 

11. Monitorizarea acordării burselor şcolare, ajutoare 
sociale guvernamentale 

C. burse Elevi, diriginţi, 
contabil şef, CA 

Legislaţie Semestrial 
cf. calendar 

Nr. beneficiari  

12. Gestionarea judicioasă a resurselor Contabilitate Director Cont. şef BVC Permanent  Funcţionare curentă 

13. Inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de 
inventar 

C. inventariere Director 
Contabi şef 

Mijloace fixe, obiecte 
inventar 

Semestrul I Raport  

14. Arhivarea şi păstarea documentelor şcolare finaciare  Secr. Contab. Resp arhivă Legislaţie  Semestrul I Arhivarea documentelor 

15. Întocmirea doc. legale privind managementul financiar 
Încheierea exerciţiului financiar 

Contabilitate  Director 
Contabi şef 

Legislaţie Permanent  Rapoarte, documente 

CO
N

TR
O

L 
 

EV
A

LU
A

R
E 16. Realizarea controlului financiar preventiv Contabilitate Contabil şef Legislaţie 

EDUSAL 
Permanent  Viza CFP 

17 Evaluarea utilizării fondului extrabugetar CA Director  
Contabil şef 

Legislaţie  Permanent Transparenţă  
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Funcţii Nr. 
crt. 

Activităţi Responsabilităţi Resurse Indicatori de performanţă 
Compartiment  Resurse umane materiale temporale 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
C

O
M

U
N

IC
A

R
E

-

M
O

TI
V

A
R

E
 18. Dezvoltarea  parteneriatelor cu: 

ONG-uri, agenţi economici 
Management  
Contabilitate 

Cadre didactice, 
elevi, părinţi, etc 

Proiecte de 
parteneriat 

Permanent  Contracte  
cursanţi ECDL, ECL  

19. Demersuri pentru amenajarea spaţiului de joacă din 
curte 

Management  
 

Director 
Administrator 

Buget local Semestrul II 
 

Amenajare spaţiu  

20. Eforturi susţinute pentru reabilitatarea Campusului 
școlar 

Management  
 

Cadre didactice În funcţie de oferte Permanent  Îmbunătăţirea condiţiilor 
de lucru 

N
EG

O
CI

ER
E 

R
EZ

O
LV

A
R

EA
 

CO
N

FL
IC

TE
LO

R
 

21. Negocierea favorabila a contractelor de 
sponsorizare si obtinerea fondurilor extrabugetare 

Director,  
Contabilitate 

 

Cadre didactice În funcţie de oferte Permanent Transparenţă şi 
corectitudine 

22. Argumentarea utilizarii fondurilor astfel încât sa se 
evite crearea unor conflicte la nivelul unitatii scolare 

Director,  
Contabilitate 

 

Cadre didactice În funcţie de oferte Permanent Transparenţă şi 
corectitudine 
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D. DOMENIUL FUNCTIONAL: RELATII COMUNITARE SI DE PARTENERIAT (PROIECTE EDUCATIONALE SI PROGRAME 
COMUNITARE) 
Obiective: 
1. Consolidarea colaborării cu Primăria şi Consiliul Local Topliţa, Poliţia, Jandarmeria, ISU, ONG-uri, Casa Corpului Didactic, Asociaţia Învăţătorilor, 
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, antreprenoriale, civice, pentru sănătate, promovarea desegregării şi egalizării şanselor. 
3. Cresterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor: echipe de proiect eficiente 
6. Eficientizarea activităţii Comisiei pentru programe educative şcolare şi extraşcolare  
7. Promovarea imaginii LTOCT prin marketing  
Funcţii Nr. 

crt. 
Activităţi Responsabilităţi Resurse Indicatori de 

performanţă Compartiment  Resurse umane materiale temporale 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

P
R

O
IE

C
TA

R
E-

O
R

G
A

N
IZ

A
R

E
 

1. Eficientizarea comunicării şcoală – comunitate, 
inclusiv site, comunicare electronică 

Management 
Secretariat  

D, DA Programe,Proiecte 
Website 

Permanent Eficienta in comunicare 
Feedback 

3. Sistematizarea programelor de audiente D, DA, 
diriginţi, cadre didactice 

Management 
CM 

D DA RCM Grafice octombrie  Nr. audiente 

4. Consolidarea relaţiilor  cu media locală C. Imagine Director  Programe, proiecte Permanent  Nr. aparitii in presa, 

5. Identificarea nevolilor de educaţie ale comunităţii 
locale, a posibilităţii de a răspunde, şi realizarea de 
noi proiecte de parteneriat şcoală-comunitate. 

CEAC 
Management 

 Oferte 
educationale, 
Legislatie 

Permanent Nr. programe si 
proiecte 
Calitate si impact 

6. Planificarea colaborării cu poliţia, pompierii, instit. 
culturale, ONG-uri, agenti economici 

Management  D, DA Programe de 
parteneriat 

Semestrul I-II Nr. de activitati 
comune 

7. Colaborare şi parteneriate în sprijinul activităţilor 
educative formale şi nonformale şi extracurriculare. 

C. activităţi 
educative  

DA Programe proprii  
Oferte parteneri 

Permanent Nr. de activitati si 
proiecte 

8. Participarea la stagii de formare TIC, limbi străine, 
managementul proiectelor, marketing educaţional 

C. formare 
perfecţionare 

Cadre didactice Oferte formare Cf. calendar Nr.  activitati formare 
Nr. participanţi 

C
O

O
R

D
O

N
A

R
E 

- 

M
O

N
IT

O
R

IZ
A

R
E

 

9. Coordonarea aplicării programelor educationale 
guvernamentale 

C. aplicare  OUG 
 

Director Baza de date 
legislaţie 

Permanent Nr. programe 
Nr. beneficiari 

10. Coordonarea echipelor de proiect: comunitare 
locale, nationale si internationale 

Management D, DA Calendare, grafice Permanent % reuşită 

11. Monitorizarea şi coordonarea parteneriatelor cu 
institutiile statului, autoritatile locale si cu alte 
organizatii si institutuţii 

Management D, DA Protocoale 
parteneriat 

Permanent Nr. activităţi 

12. 
 

Identificarea unor surse de finantare alternative 
pentru derularea activitatilor de parteneriat 

CA 
Contab. Admin 

D, DA 
  

Baza materială a 
şcolii 

Permanent Grad finanţare  

C
O

N
TR

O
L-

EV
A

LU
A

R
E

 13. Evaluarea derularii proiectelor educative si 
comunitare pe tot parcursul desfasurarii lor. 
Diseminarea rezultatelor proiectelor 
 

Management CEAC 
 
 C. imagine 

 
D, DA 

Grafice 
 

Permanent Grad satisfacţie 
beneficiari 
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C
O

M
U

N
IC

A
R

E
-

M
O

TI
V

A
R

E
 

14. Asigurarea logisticii necesare mijloacelor, 
metodelor de comunicare, diseminare  

Management 
C. proiecte 

D, DA Mijloace IT Permanent Grad acoperire 

15. Sprijinirea echipelor de proiect in vederea 
dezvoltarii competentelor necesare accesarii, 
derularii si implementarii proiectelor si programelor 
educative si comunitare 

C. proiecte 
Management 

D, DA Baza materială a 
şcolii 

Permanent Grad reuşită 

16. Înscrierea  la competiţii pentru participarea la 
proiecte si programe 

Management 
 

Cadre didactice, 
elevi 

Oferta de programe Permanent Nr. proiecte depuse / 
câştigate 

N
EG

O
C

IE
R

E 

R
EZ

O
LV

A
R

EA
 

C
O

N
FL

IC
TE

LO
R

 17. Negocierea celor mai avantajoase conditii de sprijin 
comunitar 
 

Management Cadre didactice, 
elevi 

Proiecte comunitare Permanent Comunicare 
interstitutionala 

18. Rezolvarea amiabila a eventualelor conflicte între 
scoala si comunitate 
 

Management Cadre didactice, 
elevi 

Proiecte comunitare Permanent Comunicare 
interstitutionala 

 
 
 
Prezentul plan managerial stă la baza elaborării planurilor manageriale ale comisiilor metodice, comisiilor de lucru,  activităţilor extracurriculare, 
consiliului profesoral şi  consiliului de administraţie. Anexe ale acestui plan sunt: 

- graficele activităţilor 
- programele de acțiune semestriale  
- planurile operaţionale 

  

 
 

DIRECTOR 
 

Camelia-Mirela PETRUȚ 
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Nr. înreg. 2343/28.IX.2017 

PLAN OPERATIONAL 2017-2018 
LiceuL TeoreTic „o.c.TASLAuANu” TopLiTA 

 

A. OPȚIUNEA STRATEGICA DEZVOLTARE  CURRICULARA 
Obiective: 
1. Asigurarea unor servicii educaționale de calitate, 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 cele 3 
niveluri de şcolarizare, urmărind modificările legislative  
3. Îmbunătăţirea calităţii actului  de predare-învăţare-evaluare, asigurarea şanselor egale tuturor 
elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate 
în schimbare 
4. Promovarea unui act educațional bazat pe metode activ-participative, pe demersuri 
educationale inter- si transdisciplinare, pe competenţele-cheie; 
5. Reconsiderarea tehnicilor de evaluare; 
6. Personalizarea  şi diversificarea ofertei educaţionale curriculare (CDS) și extracurriculare 
(activități educative) 
7. Utilizarea mijloacelor şi instrumentelor TIC la toate disciplinele de studiu 
8. Monitorizarea si evaluarea întregii activităţi, pe baza indicatorilor specifici (rata de participare, 
% reuşită). 
 

 

B. OPȚIUNEA STRATEGICĂ: DEZVOLTARE RESURSE UMANE 
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 
programe POSDRU 
5. Sprijinirea cadrelor didactice in vederea accesului la proiecte cu finanţare externă 
6. Imbunătăţirea comunicării intra- și interinstituțională 
7. Eficientizarea activităţii comisiilor metodice, comisiilor de lucru, consiliului profesoral, consiliului 
de administraţie, consiliului elevilor, etc; 
8. Valorificarea experienţei pozitive în colaborarea echipei manageriale - CEAC 
9. Funcţionalitatea sistemului de control intern (managerial) 
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C. OPTUNEA STRATEGICA: DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 
Obiective: 
1. Gestionarea eficientă a  resurselor existente 
2. Continuarea demersurilor pentru reluarea lucrărilor la  proiectul de investiţii Campus Şcolar 
3. Dezvoltarea parteneriatului şcoală - autorităţile publice locale în vederea amenajării spaţiului de 
joacă din curtea şcolii 
5. Dezvoltarea  resurselor materiale în vederea eficientizării procesului educaţional: amenajare 
cabinet Limbi moderne, Limba română, Religie ortodoxă 
 
 
 

D. OPTIUNEA STRATEGICĂ:: DEZVOLTARE INSTITUTIONALA ĂSI RELATII 
COMUNITARE DE PARTENERIAT  
Obiective: 
1. Consolidarea colaborării cu Primăria şi Consiliul Local Topliţa, Poliţia, Jandarmeria, ISU, ONG-uri, 
Biserică, Asociaţia Învăţătorilor, Asociaţia Părinţilor, Casa Corpului Didactic Harghita sindicat, 
furnizori programe de formare, agenți economici,  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 cultural-artistice și interculturale, 
antreprenoriale, civice, pentru sănătate, promovarea desegregării şi egalizării şanselor. 
3. Cresterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor  
4. Eficientizarea activităţii Comisiei pentru programe educative şcolare şi extraşcolare  
5. Promovarea imaginii LTOCT prin marketing educațional 
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 I. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a școlii, în vederea promovării unui act educaţional modern, stabil, performant 
Obiective specifice: 

- Reamenajarea spațiului școlar prin continuarea programului de investiții Campus Școlar (redeschidere internat, modernizare cantină,  baza sportivă) 
- Îmbunătățirea condițiilor de studiu prin dotarea laboratoarelor și cabinetelor 
- Creșterea gradului de siguranță fizică și psihică pentru elevi și personal 

 
Activități 

 
Responsabilități 

 
Termene 

Resurse Indicatori de 
performanță 

Monitorizare / 
evaluare Umane Materiale/ 

financiare 

Pregătirea unității școlare pentru 
începerea anului școlar 

Director 
Administrator  

1.IX.2017 Personal 
nedidactic  

Buget aprobat -% reparații 
-% igienizare, zugrăvit 
-% documente 
curriculare, manuale 

Grad de utilizare / grad 
de satisfacție 
beneficiari 

Implicare și intermediere 
proiectant-Primărie pt. finalizarea 
documentației și transmiterea la 
CNI pentru continuarea lucrărilor de 
investiție la Campusul școlar 

Director 
Primăria Toplița 
  

Permanent  Contabil șef 
Administrator 
Proiectant  

Buget aprobat Aprobarea și finanțarea 
proiectului de investiții 
de către CNI 

Documentație depusă 
în timp util 

Achiziționarea de material didactic 
și aparatură de laborator 

Director 
Contabil șef 

Decembrie 
2017 

Administrator 
Cadre 
didactice 

Buget aprobat -2 videoproiectoare (cl. 
III, IV) 
-15 microscoape 
-ustensile lab chimie 

Grad de utilizare / grad 
de satisfacție 
beneficiari 

Program informatizat la Bibliotecă Director 
Contabil șef 

Noiembrie 
2017 

Bibliotecar  Buget aprobat -minim 50% fișe cititor  
-minim 50% titluri  carte  

Grad de utilizare 
program 

Amenajarea cabinetelor de Limba 
română. Limbi moderne, Religie 
ortodoxă 

Director 
Contabil șef 

Ianuarie 
2017 

Administrator 
Cadre 
didactice 

Buget aprobat -perdele verticale 
cabinet Lb. moderne 
-mobilier Religie 
-cărți Lb. română 

Fișe de observație  
Grad de satisfacție 
beneficiari 

Punerea în funcțiune a centralei 
termice 

Director 
Contabil șef 
Administrator  

10.X.2017 Muncitori 
calificați 

Buget aprobat  -ocupare post fochist 
(concurs pe post) 
-reamenajare clădire 
-achiziționare peleţi 

Funcționare normală 

Sistem monitorizare acces 
elevi/profesori 

Director 
Contabil șef 
 

Sem II Administrator 
Personal pază  

Extrabuget  -acces pe bază de cartelă Sistem pontaj 
electronic 
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 II. Sprijinirea dezvoltării personale a elevilor prin activități care vizează reducerea absenteismului  și creșterea reușitei școlare. 

Obiective specifice: 
- Eficientizarea procesului de consiliere și orientare profesională 
- Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la învățătură, concursuri și olimpiade, examene 
- Sporirea gradului de inserție al absolvenților 

 
Activități 

 
Responsabilități 

 
Termene 

Resurse Indicatori de 
performanță 

Monitorizare 
evaluare Umane Materiale/ 

financiare 

Selecția, pregătirea și motivarea 
elevilor capabili de performanță 

Comisia pt. 
concursuri și 
olimpiade 

An școlar  Cadre didactice, 
elevi 

Fonduri premiere 
elevi cu frecvență 
100% APLTOCT 

-minim 50% din elevii 
participanți la faza 
județeană cu premii 
-minim 10 participanți 
la faza națională 

Grafice pregătiri / 
consultații 
Prezența elevilor 
la pregătiri 

Pregătirea elevilor pentru 
examene 

Director 
 Prof. specialitate 

An școlar  Cadre didactice, 
elevi 

Spații școlare, 
mijloace didactice 

-100% 
promovabilitate EN 
VIII 
-minim 90% 
promovabilitate Bac 

Grafice pregătiri / 
consultații 
Prezența elevilor 
la pregătiri 

Monitorizarea strictă a absențelor 
elevilor 
 

Director 
Director adjunct 
Diriginți  

An școlar  Cadre didactice 
elevi 

Fonduri premiere 
elevi cu frecvență 
100% APLTOCT 

-cel mult 5 absențe 
nemotivate/elev  liceu 
-cel puțin 10% elevi cu 
frecvență 100% 

Rapoarte lunare 
Cataloage școlare 

Participarea personalului la 
programele de formare și 
perfecționare 

Comisia pt. 
formare și 
dezvoltare 
profesională 

An școlar  Cadre didactice 
Personal did. 
aux 
Personal nedid. 

Buget-fonduri 
perfecționare, 
formare 

-100% personal eligibil 
înscris la 
perfecționare 
-minim 50% personal 
participă la formare 

Raport 
responsabil 
dezvoltare 
profesională 
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 III. Diversificarea ofertei educaţionale curriculare şi extracurriculare în spiritul valorilor europene, naționale și 

locale, prin încurajarea spiritului civic, a voluntariatului și antreprenorialului. 

Obiective specifice: 
- Creșterea gradului de participare al elevilor și profesorilor la activitățile de voluntariat și întărirea spiritului civic 
- Valorificarea tradițiilor locale 
- Dezvoltare instituțională prin proiecte 

 
Activități 

 
Responsabilități 

 
Termene 

Resurse Indicatori de 
performanță 

Monitorizare 
evaluare Umane Materiale/ 

financiare 

Activități în cadrul Strategiei 
Naționale de Acțiune 
Comunitară SNAC 

Director adjunct  
Coordonator 
SNAC 

An școlar Profesori, elevi 
Instituții 
partenere 

Donații în bani și 
obiecte, alimente 

-cel puțin 3 acțiuni 
caritabile  
-minim 2 activități 
de voluntariat 

Raport comisie 
Fișe de activitate 
completate 
Jurnal site 

Proiectul cultural „Florile Dalbe” Echipa de proiect 
M. Petruț 

 Asociația Părinților 

Noiembrie Profesori, elevi 
Școli partenere 
 

3800 lei CJ HR 
890 lei APLTOCT 
 

-minim 50 elevi din 
6 școli partenere 

Raport de activitate 
Consiliu Județean 
Jurnal site  

Proiectul cultural „Tradiția o 
punte între generații” 

Echipa de proiect  
S. Stan 

 Asociația Părinților 

Octombrie  Profesori, elevi 
Instructor dans 
Centrul Cultural 
Toplița 

CJ 2700 lei  
960 lei APLTOCT 
 

-7 perechi de elevi 
dansatori 
- spectacol cu 
invitați 

Raport de activitate 
Consiliu Județean 
 
Jurnal site 

Programe Junior Achievement  Director adjunct 
Coord. proiecte 
programe 

An școlar  Cadre didactice 
elevi 

Programe JAR 
Spații școlare și 
dotări existente 

-minim 2 programe 
implementate 

Fișe de observație 
Activități  

Programe Erasmus + Director adjunct 
Coord. proiecte 
programe 

An școlar  Cadre didactice 
elevi 

Finanțare prin 
proiecte 

-minim 2 proiecte 
-minim 2 aplicații 
depuse 

Raport comisie 
proiecte 

Proiectul  pentru învățământ 
secundar ROSE – OCT RR 
Orientare, Calitate, Tranziție- 
Reușită prin Remediere  
 

Echipa de proiect 
Cadre didactice 

4 ani 
2017-2021 

Profesori, elevi Grant în valoare 
de 315.035 lei, 
acordat de 
MEN-UMPFE 

-Grad de satisfacție 
beneficiari 
-% reușită Bac 
-achiziții amteriale, 
conf.  Plan achiziții 

Rapoarte lunare, 
trimestriale, 
semestriale, anuale, 
final 
 

Dezvoltarea ofertei 
educaționale curriculum la 
decizia școlii 

Comisia pt. 
curriculum 

An școlar, 
cf, 
calendar  

Cadre didactice 
elevi 

Baza materială 
existentă  

-minim 2 programe 
noi CDS 

Raport comisie  
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 IV. Dezvoltarea culturii organizaţionale în scopul încurajării spiritului de iniţiativă, a climatului de cooperare şi 
colaborare intra- şi interinstituţională 
Obiective specifice: 

- Creșterea gradului de coeziune între membrii organizației școlare 
- Întărirea parteneriatului școală-familie 
- Îmbunătățirea comunicării interinstituțională 

 
Activități 

 
Responsabilități 

 
Termene 

Resurse Indicatori de 
performanță 

Monitorizare 
evaluare Umane Materiale/ 

financiare 

Festivități de începere/încheiere 
cursuri 

Director  
Director adjunct 
 

Sept/ mai/ 
iunie  

Cadre 
didactice, elevi, 
părinți, invitați 

Baza materială 
Fonduri premiere 
elevi APLTOCT 

-nr. participanți 
-nr. elevi 
evidențiați 

Fotografii  

Ziua școlii-simpozion Director 
Echipa  proiect  
 

1-2 
februarie  

Cadre 
didactice, elevi, 
părinți, invitați 

Baza materială 
Fonduri 
organizare 
APLTOCT 

-nr. participanți 
-1 CD cu ISSN 
lucrări simpozion 

Materiale publicate  

Proiect educațional Bursa 
Profesiilor 

Prof. consilier  
Director adjunct  
 

Aprilie  Cadre 
didactice, elevi, 
părinți, invitați 

Baza materială 
 

-nr. participanți 
-nr. invitați 

Raport de activitate  

Aniversări la nivelul școlii: 
Crăciun, 8 Martie, Ziua 
Educației, Ziua Copilului, 
absolviri, pensionări 

Director  
Lider sindicat 
Echipe proiect 
 

Periodic  
 

Cadre 
didactice, elevi, 
părinți, invitați 

Baza materială 
Extrabuget  

-nr. participanți 
 

Grad satisfacție 
participanți  
Ethos-ul, cultura 
organizațională 

Baluri și serbări:  
Balul Bobocilor, B. Boboceilor, 
B. Majoratului, B. Buletinului 

Director adjunct 
Coord. proiecte-
programe 
 
 

Cf. 
calendar 
activități 
educative 

Cadre 
didactice, elevi, 
părinți, invitați 

Program activități 
educative 
Donații, 
sponsorizări, 
APLTOCT 

-minim 50% dintre 
elevi participanți  
 

Articole în presa 
locală, pe site-ul 
școlii, în revista 
școlii 

Parteneriat educațional intra- și 
intercomunitar 

Director 
Director adjunct 

An școlar  Cadre 
didactice, elevi, 
parteneri 

Harta 
parteneriatului 
educațional 

-min 20 
parteneriate 
-min 50% elevi și 
profesori implicați 
 

Acorduri/protocoale 
parteneriat 
Articole presă, site 
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 V. Diversificarea marketingului educaţional pentru promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii în 
comunitate 

Obiective specifice: 
- Promovarea imaginii școlii în comunitatea locală și la nivel național  
- Creșterea percepției pozitive despre LTOCT 
- Realizarea planului de școlarizare 

 
Activități 

 
Responsabilități 

 
Termene 

Resurse Indicatori de 
performanță 

Monitorizare 
evaluare Umane Materiale/ 

financiare 

Personalizarea documentelor 
create 

Director 
Secretar  

Permanent  Cadre 
didactice, elevi 

Buget aprobat 
PC, imprimante 

-100% planificări cu 
antet 
-rapoarte de 
activitate 
personalizate 

Documente create 
și utilizate 

Site-ul școlii actualizat  Director 
 
 

Permanent  Cadre 
didactice, elevi 

Dotări materiale 
existente, PC 

-minim 2 articole/ 
săptămână 

Site-ul școlii 

Crearea de obiecte 
personalizate  

Director 
Contabil șef 
 
 

Decembrie  Cadre 
didactice, elevi 

Extrabuget, 
Fonduri 
APLTOCT 

-agende, pixuri, 
tricouri, căni 
-creare logo stilizat  

Grad satisfacție  
Impact  

Redactarea materialelor 
publicitare  

Director Colectiv 
redacțional 

Periodic  Cadre 
didactice, elevi 

Extrabuget, 
Fonduri 
APLTOCT 

Broșuri  
Anuarul școlii 
Minim 2 numere/an 
Revista școlii  

Articole în presa 
județeană 
Interviuri radio/tv 
local 
Articole pe site 

 

Director: 
 

Camelia-Mirela PETRUȚ 
 


