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I. FUNDAMENTAREA CONCEPTUALĂ 

 

 Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea calității educației; 

 Ordin nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar 

 OMEC nr. 3125/ 29 ianuarie 2020 privind Structura anului școlar 2020- 2021; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Tehnologic ”Voievodul Gelu” , Zalău, înregistrat cu nr. 2909/01.10.2020; 

 ORDIN nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în 

condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

* ORDIN nr. 5.545 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.  

* ORDIN Nr. 4247/2020 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului 

didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011 

 OMECTS nr.5561/2011 și 3240/2014 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu 

modificările și completărie ulterioare; 

 Ordinul nr 600/2018 privind aprobarea Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, publicat în Monitorul Oficial la data de 

7 mai 2018; 

 Strategiile MEN pentru reducerea fenomenului de violență în unitățile din învățământul preuniversitar; 

 Precizările MEC nr. 3553/06.10.2020 referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea 

prin învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învățământ și programele școlare pentru anul 

școlar 2020- 2021. 
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II. VIZIUNEA 

      Promovarea competenței, valorii umane și profesionale în mod explicit şi eficient prin obiective clare, programe și activităţi adaptate 

specificului școlii utilizând mijloacele adecvate şi armonizând toţi factorii implicaţi în educaţie pentru ca elevii să-şi atingă potenţialul maxim ca 

indivizi și membri ai societăţii, în contextul unei dezvoltări durabile. 

 

 

III. MISIUNEA 

      Şcoala noastră asigură fiecărui elev confortul emoțional și educațional adecvat unui parcurs școlar și profesional propriu, o educație în spirit 

european, incluzivă, nediscriminatorie și stimulativă, o instrucție adecvată nevoilor şi aptitudinilor personale, dezvoltându-i totodată capacitățile de 

tranziție spre piața muncii, de adaptare şi orientare pentru un loc potrivit într-o societate dinamică, bazată pe principiile dezvoltării durabile, pe 

respectul tradițiilor și valorilor locale. 

 

 

IV. PRIORITĂȚI MANAGERIALE 

 Organizarea activității în cadrul unității în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

 Organizarea și desfășurarea activităților didactice de predare și instruire în noul context epidemiologic, în conformitate cu legislația în 

vigoare; 

 Responsabilizarea elevilor pentru aplicarea măsurilor de igienă/protecție în școală și în afara școlii, pentru prevenirea îmbolnăvirilor; 

 Promovarea egalității de șanse prin acces la educație în condiții de siguranță, la un mediu stimulativ de învățare pentru fiecare copil; 

 Creșterea motivației și a interesului elevilor pentru participarea activă la activitățile de învățare în mediul școlar și mediul online, 

evidențiată prin reducerea absenteismului și îmbunătățirea rezultatelor școlare, a rezultatelor la examenele naționale; 

 Susținerea unei învățări de calitate, bazată pe progres constant, pe consiliere și orientare școlară aplicată, începând din clasa a IX-a, pe tot 

parcursul cilclului de pregătire; 

 Crearea cadrului în care elevii sunt încurajaţi să-şi dezvolte competenţe de analiză, sinteză și transfer a cunoștinţelor şi deprinderilor în 

situaţii contextuale noi; 

 Încurajarea elevilor în dezvoltarea valorilor morale, care privesc o conduită personală, responsabilă, grijă şi atenţie faţă de ceilalţi, faţă de 
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familie şi comunitate; 

 Susținerea demersului instructiv- educativ prin achiziționarea echipamentelor și materialelor necesare desfășurării activităților atât în școala 

cât și în mediul online; 

 Extinderea activității de consiliere și orientare școlară și profesională prin realizarea unor parteneriate viabile cu instituții care să sprijine 

activitatea consilierului școlar și a profesorilor diriginți; 

 Acordarea unei atenții sporite derulării stagiilor de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic atât la agenții 

economici parteneri tradiționali cât și în țări ale Uniunii Europene, prin proiecte Erasmus +, componenta VET, pentru asigurarea 

oportunității accesării ofertelor de pe piața forței de muncă comunitară. 

 

V. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN  

PUNCTE TARI: 

 Rezultatele obținute la examenele de certificare a competențelor profesionale dovedesc o pregătire profesională bună a elevilor: 100 % 

procentul calificativelor între excelent și bine la nivelul 4 și 3;  

 Rezultate foarte bune la olimpiada județeană la disciplinele din A.C. Tehnologii și concursul pe meserii pentru învățământul profesional; 

 Proiectarea de către  cadrele didactice a activităților – suport pentru învățare în mediul online și a instrumentelor de evaluare aplicabile 

online; 

 Crearea și susținerea sesiunilor de învățare atât în mediul școlar cât și în mediul online; 

 Sprijin permanent oferit elevilor, în special în perioada pendemiei, prin consiliere individuală, prin activități de consiliere realizate de 

consilierul școlar; 

 Gradul mare de acoperire a posturilor din unitate cu personal didactic calificat; 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri/ programe de formare pentru dezvoltare personală și evoluție în cariera didactică, face to face cât și 

online; 

 Programele de curriculum în dezvoltare locală (CDL) elaborate în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul 

școlii și nevoile partenerilor economici; 

 Menținerea relațiilor de colaborare cu agenții economici pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică; 

 Implicarea unor cadre didactice în Comisiile naționale de specialitate, în grupurile de lucru pentru elaborarea subiectelor pentru definitivat 

și titularizare; 

 Valorificarea bazei materiale a unității prin achiziții în cadrul proiectului ROSE și din venituri proprii ; 
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PUNCTE SLABE: 

 Procentul foarte scăzut de elevi care promovează examenul de bacalaureat atât din seriile curent cât și din seriile anterioare; 

 Număr mare de elevi care se confruntă cu probleme majore datorate situației financiare precare, unui mediu familial instabil, familii 

monoparentale, proveniți din casele de copii sau din plasament familial; 

 Numărul mare de elevi care nu dispun de echipamente (laptop, tabletă) cu conexiune la internet, pentru defășurarea în condiții 

corespunzătoare a activităților online; 

 Majoritatea elevilor utilizează telefonul pentru activitățile de învățare;  

 Interesul mai scăzut al unor cadre didactice pentru angrenarea în proiecte internaționale ; 

OPORTUNITĂȚI: 

 Derularea activităților în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE)- schema de granturi pentru licee, proiect care face parte 

din Programul Național al MENCȘ „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” (categoria grantului- ”Mare”); 

 Menținerea interesului agenților economici pentru formarea inițială a elevilor prin stagiile de pregătirea practică; 

 Disponibilitatea agenților economici pentru angajarea unor absolvenți de la învățământul liceal și profesional, domeniul Turism și 

alimentație și domeniul Comerț; 

 Siguranța elevilor în mediul școlar pe toată durata programului, prin serviciile oferite de Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj și 

colaborarea cu Poliția municipiului Zalău; 

 Dezvoltarea resurselor umane prin colaborarea cu CCD Sălaj, CJRAE Sălaj și alte entități. 

AMENINȚĂRI: 

 Instabilitatea,  nesiguranța generată de pandemie; 

 Existența unui context socio- economic instabil, cu influențe negative asupra familiilor elevilor și asupra motivației acestora pentru învățare; 

 În creștere numărul elevilor care se confruntă cu probleme majore datorate unui mediu familial instabil, cu părinți divorțați sau plecați în 

străinătate, cu resurse financiare precare, elevi instituționalizați sau în plasament familial; 

 Nivelul foarte scăzut de pregătire al elevilor repartizați la liceu în clasa a IX-a și a celor admiși la învățământul profesional; 

 Lipsa unei consilieri reale a elevilor în perioada gimnaziului pentru identificarea corectă și pertinentă a aptitudinilor și capacității lor de 

învățare; 
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VI. NEVOI IDENTIFICATE 

1. Elaborarea procedurii interne cu respectarea prevederilor din Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare  a 

activității în cadrul unității în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

2. Participarea cadrelor didactice la programe/cursuri de formare pe teme privind proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților didactice 

în mediul online. 

3. Consilierea profesională a  cadrelor didactice în vederea bunei desfășurări  a activităților de învățare în sistem online în perioada de 

suspendare a cursurilor școlare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

4. Identificarea posibilităților de comunicare cu fiecare elev în parte și cu părinții / reprezentații legali ai acestora pentru asigurarea accesului la 

resursele educaționale. 

5. Îndrumarea permanentă a elevilor pentru participarea activă și responsabilă la activitățile derulate în mediul online. 

6. Aplicarea metodelor și mijloacelor adecvate pentru îmbunătățirea rezultatelor la bacalaureat, reducerea absenteismului și abandonului 

școlar; 

7. Elaborarea ofertei educaționale, prin fundamentarea acesteia pe nevoile reale ale elevilor și cerințele pieței muncii;  

8. Realizarea activităților descrise în proiectul ROSE, atât în mediul școlar cât și online, având ca scop creșterea ratei de promovare a 

examenului național de bacalaureat; 

9. Identificarea unor noi modalități de atragere a părinților în viața școlii, prin implicarea lor mai activă în toate activitățile derulate, în 

programele curriculare și extracurriculare propuse și promovarea exemplelor pozitive referitoare la implicarea acestora; 

10. Extinderea activității de consiliere și orientare școlară și profesională prin realizarea unor parteneriate cu instituții care să sprijine activitatea 

consilierului școlar și a profesorilor diriginți; 

11. Acordarea unei atenții sporite derulării stagiilor de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic prin menținerea 

parteneriatelor cu agenții economici; 

12. Acordarea unei atenții sporite implicării tuturor categoriilor de resurse umane și de parteneri loiali în îmbunătățirea culturii organizaționale 

prin asumarea valorilor acesteia de către toți cei vizați; 

13.  Monitorizarea modului de implementare a deciziilor, de atingere (intermediară și finală) a scopurilor propuse, care să genereze concluzii 

pertinente și soluții de îmbunătățire; 

14. Îmbunătățirea continuă a bazei materiale a unității de învățământ, a condițiilor de cazare în internatul școlii. 
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VII. DOMENIUL MANAGEMENTUL ȘCOLAR, MANAGEMENTUL ASIGURĂRII CALITĂȚII 

OBIECTIV GENERAL 1:  

Optimizarea practicii manageriale la nivelul unității de învățământ prin diagnoza, prognoza reală și asigurarea conexiunilor la nivelul funcțiilor 

manageriale. 

Obiective specifice: 

O.S.1- Analiza, diagnoza și prognoza activității manageriale și educaționale. 

O.S.2- Organizarea activităților cu respectarea legislației în vigoare. 

Nr. 

crt. 

Acțiuni Perioada Responsabili Indicatori de verificare Mijloace de verificare 

1. Analiza şi diagnoza activităţii 

desfăşurate la nivelul 

comisiilor din unitate 

30 octombrie 

2020 

Directori 

Responsabilii comisiilor 

din unitate 

Responsabilii 

compartimentelor  

Analiza activității la nivelul comisiilor 

din școală. 

Diagnoza stării învăţământului la nivelul 

Liceului Tehnologic “Voievodul Gelu” 

Zalău în anul școlar anterior 

Analiza rezultatelor obținute la Examenul 

de bacalaureat 2020 și stabilirea 

măsurilor remediale pentru bacalaureat 

2021.   

Rapoarte de analiză  

Raportul de activitate pentru anul școlar 

2018- 2019 (anexe la raport) 

Planul de măsuri privind îmbunătățirea 

rezultatelor școlare la examenele 

naționale. 

2. Proiectarea activității pentru 

anul școlar 2020- 2021 

-elaborarea documentelor de 

prognoză 

- elaborarea procedurilor 

-revizuirea regulamentului 

intern 

- revizuirea procedurilor 

existente 

- revizuirea PAS 

 

30 octombrie 

2020 

Directori 

Responsabilii comisiilor 

din unitate 

CEAC 

Demers managerial  bazat pe direcții de 

acțiune clar definite. 

Proceduri elaborate conform precizărilor 

din ORDIN nr. 5.487/1.494/2020 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a 

activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor 

de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Planificarea activității CA, CP, CEAC 

Regulamentul școlii modificat, completat, 

revizuit. 

Contractul educațional completat, 

modificat, revizuit după noul ROFUIP 

Elaborarea fișelor de post conform 

legislației în vigoare. 

Planul de acțiune al școlii actualizat. 

Elaborarea programului de activități 

Decizia CA, deciziile de numire a 

comisiilor  

Proceduri proprie, alte proceduri  

Tematica ședinței CA, CP 

Documente manageriale 

Fișe de post pentru întreg personalul 

Regulamentul de organizare funcționare 

al școlii 

Contracte educaționale  

Fișe de evaluare revizuite 

Planul de acțiune modificat, completat, 

actualizat 

Documentele coordonatorului pentru 

proiecte și programe educative 
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extracurriculare și extrașcolare 

3.  Proiectarea eficientă și 

modernă a activităţilor de 

predare-învăţare şi evaluare 

atât în mediul școlar cât și 

online, pentru creşterii calităţii 

procesului educaţional și a 

obiectivităţii evaluării, într-un 

context de siguranță și 

egalitate de șanse. 

30 septembrie 

2020 

Director 

Director adjunct 

Cadrele didactice 

Coordonator proiecte și 

programe educative 

 

Elaborarea  documentelor de proiectare 

curriculară conform legislației în vigoare 

privind planurile cadru, planurile de 

învățământ și programele școlare pe ani 

de studii/ calificări profesionale.  

Aplicarea programelor de CDȘ (2 

programe la Științe ale naturii), 

programele de CDL (13 programe la Aria 

curriculară Tehnologii) 

Activități didactice proiectate pe baza 

evaluării inițiale și particularităților de 

vârstă/ nevoi ale elevilor. 

Proiectarea/ elaborarea de resurse 

educaționale și instrumente de evaluare 

aplicabile în mediul online. 

Planificările calendaristice și proiectele 

unităților de învățare 

Fișele de asistență de la lecții 

Fișele de documentare, fișe de lucru, 

instrumente de evaluare. 

 Documentele coordonatorului pentru 

proiecte și programe educative școlare 

și extrașcolare 

Resursele educaționale și 

instrumentele de evaluare ale 

cadrelor didactice pe classroom. 

4. Eficientizarea activităţii 

personalului didactic auxiliar 

și nedidactic printr-o 

repartizare, corectă şi 

riguroasă a sarcinilor specifice 

în fişele posturilor 

octombrie 

2020 

Membrii Consiliului de 

Administrație 

Fișe de autoevaluare/ evaluarea revizuite 

pentru anul școlar 2020- 2021 

Cunoașterea criteriilor de performanță de 

către personalul din toate 

compartimentele. 

Fișe de evaluare/ autoevaluare revizuite 

conform Ordin MEC 4247/2020 

 

VIII. MODUL DE APLICARE A CURRICULUMULUI, CALITATEA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

OBIECTIV GENERAL 1:  

Creșterea calității demersului didactic, atât în mediul școlar cât și mediul online, cu scopul ameliorării rezultatelor școlare și obținerea unor rezultate 

bune la examenele naționale, la olimpiade și concursuri școlare.  

Obiective specifice: 

OS1-Utilizarea strategiilor didactice atât în activitățile la clasă cât și online, care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice. 

OS2-Creșterea motivației și a interesului elevilor pentru participarea activă în procesul instructiv- educativ atât în mediul școlar cât și online. 

OS3- Asigurarea corelației dintre curriculum național și curriculum în dezvoltare locală (CDL). 

Indicatori de performanță: creșterea cu 2 % a procentului de promovare la sfârșitul anului școlar, reducerea numărului de absențe nemotivate cu 3 %, creșterea 

ratei de promovare a bacalaureatului cu 5,5 % eșalonat pe 4 ani (1.25%/an). 

Nr. 

crt. 

Acțiuni Perioada Responsabili Indicatori de verificare Mijloace de verificare 

1. Verificarea respectării 

programelor naţionale şi a 

utilizării metodelor adecvate 

de predare- învăţare-evaluare 

atât în mediul școlar cât și 

Permanent Director 

Director adjunct 

Cadrele didactice 

 

Familiarizarea tuturor elevilor cu 

utilizarea tehnologiei a aplicației 

classroom, pentru participarea activă la 

procesul de învățare evaluare. 

Utilizarea în cadrul lecțiilor a unor 

Portofoliul cadrului didactic/ elevului 

format fizic și pe classrooom. 

Rezultatele consemnate documentele 

școlare 

Progresul înregistrat 
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mediul online. 
* consilierea cadrele didactice 

pentru desfășurarea 

activităților online, atuncî când 

situația o impune 

strategii de lucru diferențiat, adecvate 

nevoilor personalizate ale fiecărui elev.  

Creșterea procentului de promovare la 

sfârșitul anului școlar cu 2 % . 

Creștere ratei de promovare a examenului 

de bacalaureat cu 5, 5 %, eșalonat pe 4 

ani (1.25 %/an). 

Menținerea ratei de promovare 100 % la 

examenul de certificare a competențelor 

profesionale. 

Activități remediale și de sprijin la 

disciplinele de bacalaureat, în cadrul 

proiectului ROSE (SMART-VG), 

activități în școală și online. 

 

2.  Susținerea demersului 

instructiv educativ prin 

achiziționarea echipamentelor 

și materialelor didactice 

*asigurarea permanentă a 

condițiilor de igienă și 

curățenie în toate spațiile din 

școală, internat, cantină, 

laboratoare, sala de sport  

Conform 

planului de 

achiziții și a 

bugetului 

disponibil 

Director 

Director adjunct 

Administrator financiar 

 

Achiziționarea de materiale de curățenie 

și igienă, achiziționarea de materiale 

consumabile, material didactic prin 

proiectul ROSE. 

Gestionarea echipamentelor IT (tablete) 

primite prin Programul Național ”Școala 

de Acasa” 

 

Echipamente IT 

Material didactic 

 

3. Elaborarea și avizarea 

programelor de CDȘ și CDL 

pentru anul școlar 2021-2022, 

în conformitate cu legislația în 

vigoare, cu curriculum-ul 

național şi cu necesităţile pe 

plan local 

Conform 

calendarului 

Director 

Director adjunct 

Responsabil aria 

curriculară Tehnologii 

Revizuirea programelor de CDL pentru 

aria curriculară Tehnologii. 

Consultarea agenților economici privind 

activitățile de învățare și nevoile specifice 

la locul de muncă. 

Programe de CDL revizuite pentru anul 

școlar 2020- 2021. 

4.  Participarea elevilor la 

examene naționale, la 

olimpiade și concursuri școlare  

Conform 

calendarului 

Director 

Director adjunct 

Cadrele didactice 

Monitorizarea pregătirii elevilor pentru 

examenul național de bacalaureat 2020 

Aplicarea măsurilor remediale din planul 

de măsuri la nivelul unității 

Realizarea activităților de pregătire 

remedială prin proiectul ROSE 

Selectarea elevilor participanți la 

olimpiade și concursuri școlare 

Monitorizarea pregătirii elevilor pentru 

olimpiade și concursuri 

Listele de prezență la pregătire pentru 

examene 

Documentele de lucru elevi, profesori 

Rezultatele la simularea examenului 

național de bacalaureat 2020 

Rezultatele la olimpiade, concursuri 

școlare 

5.  Monitorizarea prezenței Permanent Director Monitorizarea absențelor în vederea Centralizatoare completate lunar cu 
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elevilor la activitățile 

desfășurate în școală și în 

mediul online 

Director adjunct 

Profesorii diriginți 

reducerii fenomenului de absenteism. 

Monitorizarea prezenței elevilor la 

activitățile online. 

Înștiințarea permanentă a părinților 

privind prezența elevilor la activitățile 

didactice 

Consilierea individuală a elevilor cu risc 

de abandon școlar 

Aplicarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a liceului 

Activitatea comisiei de prevenire și 

combatere a absenteismului și 

abandonului școlar 

absențele/elev 

Documentele profesorilor diriginți 

Documentele consilierului școlar 

 

 

6.  Aplicarea  și monitorizarea 

Programului național„Bani de 

liceu", burselor profesionale și 

sociale 

 

Lunar Director 

Director adjunct 

Comisia de monitorizare a 

bursei profesionale 

Comisia pentru burse și 

bani de liceu 

Aplicarea legislației în vigoare privind 

acordarea sprijinului financiar ”Bani de 

liceu” 

Aplicarea legislației privind criteriile de 

acordare și sistare a bursei profesionale 

Documentele comisie  

OBIECTIV GENERAL 2:  

Creșterea capacității de adaptare a absolvenților la schimbările sociale și profesionale de pe piața muncii locală, națională și europeană. 

Indicatori de performanță: realizarea 100 % a planului de şcolarizare propus pentru anul școlar 2021-2022.  

1. Realizarea unui dialog real, 

deschis și principial cu 

reprezentanții agenților 

economici din domeniile 

pentru care școala este 

acreditată sau autorizată să 

pregătească forță de muncă. 

Noiembrie 

2020 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Prognoză reală a necesarului de calificări 

din domeniu în perspectiva anului 2021 – 

2022. 

Cel puțin 20 agenți economici din 

domeniul Turism și alimentație, Comerț, 

interesați de a solicita școlarizarea în 

învățământul profesional 

Solicitările operatorilor economici 

pentru învățământul profesional 

 

2.  Stabilirea ofertei educaţionale 

bazată pe analiza pieței 

muncii, pe domeniile pentru 

care școala poate să 

pregătească personal calificat. 

Promovarea ofertei 

educaționale 

Noiembrie 

2020 

Martie- august 

2021 

Consiliul profesoral 

Consiliul de administrație 

Oferta educațională propusă pentru 2021-

2022 realizată 100%, pentru liceu zi și 

seral, învățământ profesional, postliceal, 

domeniile Turism alimentație, comerț. 

 

Proiectul planului de școlarizare pentru 

anul școlar 2021-2022. 

Formațiunile de studiu în anul școlar 

2021-2022. 

OBIECTIV GENERAL 3:  

Derularea a cel puțin 80% din stagiile de pregătire practică a elevilor în firme locale, naționale și europene. 

1. Încheierea contractelor de 

pregătire practică cu agenţii 

Octombrie- 

decembrie 

Director 

Director adjunct 

Încheierea contractelor de practică pentru 

anul școlar curent, până la sfârșitul 

Contractele de practică încheiate 

conform OMECTS nr. 3539/ 
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economici de profil, pentru 

elevii de liceu și învățământ 

profesional 

2020 Responsabilii comisiilor 

metodice din A.C. 

Tehnologii 

semestrului I. 

Desfășurarea practicii comasate în 

laboratoarele din școală și sălile de clasă, 

cu respectarea procedurii interne. 

Derularea practicii la agenți atunci când 

situația o va permite și agenții economici 

vor solicita. 

14.03.2012 

 

2. Încheierea contractelor cadru 

pentru formarea profesională 

a elevilor prin învățământul 

profesional conform 

22- 29 

noiembrie 

2020 

(Anexa 1 la 

OMEC 5578/ 

17.09.2020) 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii comisiilor 

metodice din A.C. 

Tehnologii 

Contracte cadru încheiate cu cel puțin 20 

operatori economici din domeniul Turism 

și alimentație și Comerț. 

Contractele cadru încheiate cu 

operatorii economici pentru anul școlar 

2021-2022 

3.  Derularea proiectului Erasmus 

+, componenta VET, pentru 

stagii de pregătire practică. 

 

Decembrie 

2020 

Februarie  

2021 

 

Director 

Responsabilul comisia 

proiecte europene  

Responsabilii comisiilor 

metodice A.C. Tehnologii 

Proiect Erasmus +, VET, pentru stagii de 

pregătire practică. 

Proiect Erasmus +, VET 

 

IX.  DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ, EFICIENŢA ATRAGERII ŞI FOLOSIRII RESURSELOR 

OBIECTIV GENERAL 1:  
Gestionarea eficientă a resurselor materiale și financiare din unitate pentru optimizarea condițiilor de învățare 

Obiective specifice: 
OS1.Monitorizarea unității în cadrul programelor de reabilitare, reparații sau dotări. 

OS2. Gestionarea rațională a resurselor financiare în funcție de prioritățile educabililor din unitate. 

Nr. 

crt. 

Acțiuni Perioada Responsabili Indicatori de verificare Mijloace de verificare 

1. Proiectarea bugetului pentru 

secțiunea de dezvoltare 

(reparații capitale și dotări) 

anul financiar 2021 

Conform 

reglementărilor 

legislative 

Director 

Administrator financiar 

Administrator patrimoniu 

Analiza proiectului de buget elaborat de 

către compartimentul contabilitate. 

Monitorizarea lucrărilor de reparații, 

dotări în unitate. 

Proiectul de buget pe anul financiar 

2021 

Documentații, recepții 

 

2. Realizarea achizițiilor în 

cadrul proiectului ROSE 

Conform 

planului de 

achiziții 

Director 

Director adjunct 

Administrator financiar 

Respectarea planului de achiziții ROSE 

Realizarea achizițiilor de consumabile, 

material didactic 

Consumabile 

Material didactic 

3. Atragerea și utilizarea 

rațională a veniturilor proprii 

Permanent Director 

Director adjunct 

Administrator financiar 

Valoarea veniturilor proprii realizate în 

anul financiar 2021 

Alocarea veniturilor proprii pentru 

finanțarea nevoilor prioritare din unitate. 

Valoarea 

extrabugetară 

Execuția bugetară 

 



Plan managerial    Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu”  2020- 2021 

 
12 

X. RELAȚII/ COMUNICARE- CONSILIERE/ PARTENERIATE 

 

OBIECTIV GENERAL 1:  

Asigurarea transparenței deciziilor și îmbunătățirea imaginii școlii, prin comunicarea cu toți factorii implicați în educația elevilor 

OS1.Asigurarea fluxului informațional intra-instituțional și inter-instituțional. 

OS2. Promovarea instituției, a rezultatelor şi a performanțelor obținute atât de elevi cât și de cadrele didactice. 

1. Optimizarea comunicării cu 

elevii, părinții elevilor, cadrele 

didactice, personalul didactic 

auxiliar și nedidactic. 

Întocmirea și transmiterea la 

termen a tuturor 

documentelor solicitate de 

MEN, CNDIPT, ISJ, alte 

instituții, organizații. 

Permanent Director 

Director adjunct 

Personalul unității 

Informările făcute în cadrul ședințelor de 

lucru, comisii metodice, corespondența 

electronică. 

Site-ul școlii actualizat permanent. 

Calendarul examenelor, comunicări 

afișate la avizierul școlii. 

Participarea la ședințele Consiliului 

Școlar al elevilor (CȘE) 

Documentele de corespondență scrisă și 

electronică 

Note, informări, comunicări afișate la 

avizierul școlii și avizierul din sala 

profesorală  

Rapoarte, statistici, procese verbale 

CȘE 

2. Colaborarea cu Poliția de 

Proximitate, Inspectoratul de 

Jandarmi Județean Sălaj, 

Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență,  pentru 

menținerea unui climat de 

siguranță și securitate în 

mediul școlar, pentru evitarea 

situațiilor care afectează 

siguranța elevilor și cadrelor 

didactice. 

Permanent 

Conform 

calendarului 

Director 

Director adjunct 

Personalul unității 

Acord de parteneriat și proiect încheiat cu 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj 

Cel puțin o activitate lunară cu 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj 

Cel puțin o întâlnire lunară cu 

reprezentantul Poliției de proximitate 

Simularea situațiilor de urgență, lunar 

Realizarea activităților din planul 

operațional al comisiei de violență 

Acord de parteneriat 

Calendar activități în cadrul proiectului 

cu Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Sălaj 

Procese verbale întâlnire cu poliția de 

proximitate 

3.  Promovarea rezultatelor și a 

performanțelor obținute atât 

de elevi cât şi de cadrele 

didactice 

Permanent Director 

Director adjunct 

Comisia de promovare a 

școlii 

Actualizarea permanentă a site-ului școlii 

pentru promovarea activităților derulate, a 

rezultatelor deosebite obținute la 

olimpiade și concursuri școlare 

Site-ul școlii 

Diplomele obținute la olimpiade și 

concursuri școlare 

OBIECTIV GENERAL 2:  

Asigurarea stării de confort emoțional și educațional, pe parcursul tuturor activităților curriculare și extracurriculare organizate și desfășurate atât în 

școală cât și în mediul online. 

Indicatori de performanță: Scăderea numărului de absențe cu cel puțin 3% față de anul școlar precedent pe fondul unei activități continue de consiliere și 

orientare profesională a unui număr cât mai mare de elevi. 

1. Diagnosticarea periodică a 

situației familiale a fiecăruia 

dintre elevi, a nevoilor reale a 

acestora, a așteptărilor legate 

de educația și formarea lor; 

Septembrie-

Noiembrie 

2020 

Directorii, 

Consilierul școlar, 

Profesorii diriginți 

Baza de date completă cu elevii unității 

Programul Consilierului școlar adaptat la 

nevoile elevilor, părinților și cadrelor 

didactice. 

 

Baza de date elevi 

Documentele profesorilor diriginți 

Documentele consilierului școlar 
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elaborarea unui program de 

consiliere şi de sprijinire a 

elevilor cu probleme 

emoționale, de disconfort 

școlar, cu probleme de 

învățare, cu tendințe de 

absenteism și abandon școlar. 

2. Monitorizarea frecvenței 

elevilor și derularea unor 

activități extrașcolare şi 

extracurriculare atractive, 

motivante, incluzive și 

nediscriminatorii, bazate pe 

principiile dezvoltării durabile. 

Conform 

graficului de 

activități 

Directorii, 

Consilierul școlar, 

Profesorii diriginți 

Comisia de monitorizare a 

frecvenței 

Aplicarea legislației privind bursa 

profesională (HG 951/2017), a legislației 

privind banii de liceu. 

Activități de prevenție a absenteismului și 

abandonului școlar din cadrul proiectului  

”Promovarea valorii educației școlare” 

Activități de prevenire a discriminării din 

cadrul proiectului ”Stop bullying!” 

Centralizatoare lunare/ clase cu 

absențele elevilor 

Registrul de sancțiuni (mustrări scrise, 

preavize) 

Înștiințări trimise părinților 

Documentele consilierului școlar 

Documentele profesorilor diriginți 

Documente  de lucru ROSE 

 

XI. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 

OBIECTIV GENERAL 1 : 

Participarea cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic la programe de formare continuă și de perfecționare 

Indicatori de performanță: Toate cadrele didactice și un procent de 2 % din personalul didactic auxiliar și nedidactic vor fi implicați în activități specifice de 

formare și perfecționare. 

1. Asigurarea informării 

permanente a personalului din 

școală cu privire la ofertele de 

formare; participarea cadrelor 

didactice la cursuri de 

formare, în special pentru 

utilizarea platformelor online 

și predarea în mediul online. 

Conform 

calendarului 

programelor de 

formare 

organizate 

Responsabilul Comisie de 

formare continuă și 

perfecționare 

Șefii de compartimente 

Informarea personalului unității privind 

programele/ cursurile de formare pentru 

anul școlar 2020- 2021 

Cel puțin 15 % din numărului de cadre 

didactice participă la diferite programe/ 

cursuri de formare și perfecționare. 

 

Certificate, adeverințe, diplome de 

participare la cursuri de formare. 

Fișa de dezvoltare personală 

Documentele de raportare 

2. Participarea cadrelor didactice 

și a altor categorii de personal 

la expoziții, simpozioane, 

conferințe, inclusiv online. 

Conform 

calendarului 

Responsabilul Comisie de 

formare continuă și 

perfecționare 

Șefii de compartimente 

Cel puțin 10 % din cadrele didactice 

participanți la activități de perfecționare 

derulate în cadrul expozițiilor, 

congreselor simpozioanelor, conferințelor 

Documentele de raportare 

Diplome, adeverințe participare la 

conferințe, simpozioane, etc. 

3. Dezvoltarea unor parteneriate 

cu alte școli de profil din 

regiuni și din țară, cu alte 

structuri implicate în formarea 

profesională inițială și 

continuă 

Conform 

calendarului 

Membrii echipei 

manageriale,  

Responsabilii comisiilor 

metodice 

 

Parteneriate încheiate cu unități de 

învățământ din țară 

Proiecte, parteneriate încheiate cu diferite 

instituții. 

Acorduri de colaborare, protocoale de 

colaborare 

 

 


