
               Nr. 1451/24.11.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Argument 

Anul școlar 2020-2021 stă sub semnul necesității de a coagula eforturile tuturor în vederea eficientizării activităților centrate pe beneficiarii 

primari ai învățământului preuniversitar, în vederea optimizării tuturor resurselor astfel încât calitatea învățământului să își păstreze standarde 

ridicate. De aceea, se impune identificarea modalităților prin care actorii educaționali și partenerii educaționali să devină mult mai apropiați și să 

contribuie împreună la atingerea țintelor strategice pentru dezvoltare durabilă, asumate prin strategia europeană. 

 

În conformitate cu viziunea și strategia proiectului ”România Educată”, prin strategiile stabilite de programul guvernamental, sistemul de 

învățământ racordat la standardele educaționale europene trebuie să asigure dezvoltarea armonioasă și complexă a societății. Mai mult ca oricând, 

accentul se mută pe siguranța oferită de școală concomitent cu furnizarea competențelor și a abilităților pentru generația de mâine. 

 

Descentralizarea, debirocratizarea, digitalizarea sunt deziderate actuale ale managementului educațional eficient. Totodată, trebuie să ne 

propunem adaptarea rapidă la noua realitate impusă de situația epidemiologică mondială. Se impun strategii de îmbunătățire a activităților didactice și 

de stabilire a priorităților sistemului de învățământ. 

 

Atenție deosebită trebuie îndreptată către scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii, către îmbunătățirea rezultatelor elevilor, către diminuarea 

ratei de analfabetism funcțional. Siguranța în spațiile școlare, combaterea segregării școlare, promovarea educației permanente reprezintă, de 

asemenea, priorități pe care oferta educațională le are în vedere. 

 

În continuare, un deziderat semnificativ este constituit de către dezvoltarea învățământului profesional, care să faciliteze angajarea absolvenților. 

O legătură mai strânsă între sistemul de educație, administrația publică locală și sistemul de afaceri va oferi dezvoltarea necesară adecvării la 

cerințele pieței muncii și la cerințele comunității. 

 

2. Diagnoza mediului intern şi extern   

ANALIZA P.E.S.T.E. 

POLITIC   

 Proiectarea unor politici şi strategii naționale şi europene în domeniul educațional și strategiilor sectoriale pentru educaţia şi  formarea 

profesională din România. 

 Abordarea unei politici integratoare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale. 



 Colaborarea optimizată între Liceul Tehnologic „Ion Podaru”, Ovidiu,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanța, Consiliul  Local Ovidiu, 

precum și cu alte instituții județene și naționale. 

 Eficientizarea comunicării, dintre directorii unităţii de învăţământ şi reprezentanţii Consiliului local şi ai  comunităţii locale.  

 

ECONOMIC   

 Oportunități extinse ale pieței de muncă. 

 Creșterea interesului pentru dezvoltarea învățământului profesional, chiar dacă  legislaţia specifică pentru agentul economic este adesea 

demotivantă și lacunară. 

 Atragerea de întreprinzători şi de investitori din alte țări/ alte județe, dinamică pozitivă a mediului de afaceri. 

 Posibilitatea de atragere a unor fonduri structurale nerambursabile de către instituțiile locale și județene. 

  

SOCIAL   

 Existența programelor de sprijin social (Programul naţional EURO 200, Decontarea navetei, gratuitate pentru transportul 

elevilor,  Programul pentru şcoli al României etc). 

 Condiţii sociale situate statistic la un nivel sub media națională – în diferite zone, dar și decalaje ceea ce creează scăderea interesului 

pentru parcurgerea de o durată mai îndelungată a traseului educațional și conduce la  situația părăsirii timpurii a școlii.  

 Oportunități de angajare, constituite cu precădere de activitatea  sezonieră specifică turismului estival.  

 Disparităţi educaţionale şi inechitate în privința accesului la educație, în comunităţile cu nivel scăzut de trai.  

 Calitate a educaţiei afectată și de politicile economice din ultimii ani, sincopele în dezvoltare având impact asupra autenticei  protecţii 

sociale. 

 Fluctuația populaţiei prin plecarea multor părinți/ tutori în străinătate, generatoare de medii defavorizate.   

 

TEHNOLOGIC   

 Dotarea unităţii de învăţământ, în ultimele 6 luni, cu diverse mijloace TIC care să asigure un nivel mulțumitor. 

 Utilizarea noilor tehnologii (metode interactive de învăţare - predare - evaluare, acces la Internet, platforme E-learning ş.a.) este în 

creștere.  

 Mai puternică implicare a autorităților județene și naționale în asigurarea fondurilor pentru procurarea și integrarea de  dispozitive 

electronice și de softuri educaționale care să vizeze procesul de predare - învăţare - evaluare - autoevaluare. 



 Baza materială are nevoie de îmbunătățiri permanente, pentru a sprijini pregătirea  adecvată a elevilor, în raport cu exigențele pieței 

muncii.  

 

ECOLOGIC   

 Proiectele educaționale de la nivelul localității respectă normele europene cu privire la protecţia mediului. 

 Şcoala şi comunitățile locale acordă atenţie sporită factorului ecologic. 

 Educaţia ecologică constituie o componentă importantă a procesului educaţional desfăşurat în unitatea de învăţământ. 

 

Analiza S.W.O.T. 

Diagnoza mediului intern 

PUNCTE TARI  

 Achiziționarea unor dispozitive pentru elevi din diverse resurse; 

 Asigurarea, de produse și de dispozitive necesare igienizării / dezinfectării spațiilor de învățământ; 

 Interes crescut, din partea cadrelor didactice, pentru folosirea manualelor digitale, a platformelor E-learning;  

 Implicarea cadrelor didactice în crearea de RED, în programul județean Teleșcoală;  

 Diversificarea activităților educative școlare și extrașcolare, cu precădere a celor care utilizează mijloace electronice. 

   

Domeniul resurse materiale 

PUNCTE TARI  

 Asigurarea prin parteneriat între Primărie și Editura Litera a accesului gratuit pe platforma ovidiu.citeste.ro; 

 Adaptarea calculatoarelor cu componente noi; 

 Achiziționarea de camere video pentru toate clasele; 

 Facilitarea accesului la activități de învățare on-line pentru un număr din ce în ce mai mare de copii /  elevi;   

 Promovarea unor metode didactice interactive cu rol motivațional pentru copii și elevi;  

 Extinderea utilizării în procesul de învățământ a echipamentului informatic, a aparaturii şi a materialelor moderne;  

 Număr considerabil crescut al cadrelor didactice care folosesc TIC în activitățile cu elevii;   

 Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare; 



 Existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale pentru anumite discipline: informatică, fizică şi chimie, biologie, cabinet de asistenţă 

psiho-pedagogică şi a sălii de sport; 

 Existența unui sistem de supraveghere video; 

 Școala dispune de fonduri băneşti extrabugetare din partea Asociației de părinţi și din sponsorizări; 

 Școala are bibliotecă şi sală multimedia. 

 Personal didactic calificat în proporţie de 100 %; 

 Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de 36  %; 

 Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui 

climat educaţional deschis, stimulativ; 

 Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice, precum şi o bună coordonare a acestora; 

 Ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului Elevilor şi al cabinetului de asistenţă psiho-pedagogică;  

 Implicarea elevilor și a profesorilor în diverse programe de parteneriat școlar; 

 Stimularea elevilor cu rezultate deosebite prin premierea lor de către Consiliul Local Ovidiu; 

 Burse pentru elevi și profesori. 

PUNCTE SLABE   

 Existența, în continuare, a unui număr de elevi care nu dețin dispozitive electronice și nu au acces la Internet;   

 Nivelul scăzut de pregătire al elevilor admiși în învățământul profesional și tehnic; 

 Slabă motivare datorită salariilor mici; 

 Slabă participare la cursuri de formare şi perfecţionare datorită accesului la aceste cursuri prin achitare de taxe; 

 Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice; 

 Conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe 

nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc.; 

 Slaba implicare a părinților în problemele școlii; 

 Procentul mare de elevi navetişti la liceu și școala profesională aproximativ 20% din totalul efectivului de elevi; 

 Spațiu insuficient. 

 

 



Diagnoza mediului extern:   

OPORTUNITĂȚI 

 Interesul administrației publice locale de scriere a cererilor de finanțare pentru POC în vederea asigurării de suport tehnic;  

 Asigurarea de tablete pentru elevii care provin din medii defavorizate, prin programul Școala de Acasă;  

 Asigurarea pentru elevi a gratuității transportului către școală și către domiciliu, pe rute locale, județene și interjudețene ;   

 Număr mare de cadre didactice care se înscriu la gradele didactice;  

 Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG, universităţi; 

 Întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţii); 

 Iniţierea de cursuri intensive de formare a abilităţilor de operare pe calculator; 

 Descentralizarea politicii de personal din sistemul educaţional; 

 Ecoul social pozitiv al şcolii de-a lungul a zeci de ani de activitate cu rezultate de calitate; 

 Colaborarea cu administrația publică locală, în vederea obţinerii fondurilor extrabugetare. 

AMENINȚĂRI  

 Fluctuația semnificativă a ratei incidenței/ a cazurilor confirmate de îmbolnăvire cu Sars-Cov-2, ceea ce conduce la o pierdere 

a  predictibilității în privința modului de organizare a activităților de învățare; 

 Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii, perfecţionarea, activităţile extracurriculare, 

confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.); 

 Criza de timp a părinţilor sau chiar lipsa acestora de lângă copii datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în 

viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor. 

 Scăderea populaţiei şcolare;  

 Fluctuaţiile anuale de personal didactic suplinitor; 

 Migrarea părinților spre străinătate și lăsarea copiilor în grija unor persoane fără autoritate. 

 

3. Viziunea Liceului Tehnologic ”Ion Podaru” susține asigurarea unui sistem de învățământ de calitate, performant, echitabil și inovativ, bazat pe 

valori europene. Prin cooperare și colaborare cu toți actorii educaționali, prin încurajarea inițiativelor individuale și de grup, susținem un învățământ 

care vizează egalitatea șanselor prin educație.  



4. Misiunea Liceului Tehnologic ”Ion Podaru” este determinată de necesitatea aplicării unor politici manageriale de structuri, procese, rezultate 

care să se concretizeze în asigurarea unor servicii educaționale de calitate în vederea formării unor generații de tineri competitivi, adaptabili la 

schimbare, cu abilități antreprenoriale și competențe de comunicare interculturală, cu o personalitate dezvoltată armonios, cu o gândire autonomă, 

critică, flexibilă și cu un sistem de valori și principii morale, civice și personale autentice.   

5. SCOPUL Liceului Tehnologic ”Ion Podaru” este crearea unui climat de muncă stimulativ în vederea facilitării dezvoltării individuale, atât a 

cadrelor didactice, cât şi a fiecărui beneficiar al educației, astfel încât să ofere sens încrederii şi aspiraţiilor acestora în plan personal şi profesional.  

6. ȚINTE STRATEGICE (derivate din țintele strategice ale Strategiei de Dezvoltare Durabilă)  

T1 – Creșterea numărului de elevi și de tineri care dețin competențe relevante, inclusiv competențe tehnice și vocaționale, care să 

faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul 

T2 - Îmbunătățirea resursei umane prin oferte de formare continuă a personalului din învățământ care să răspundă cerințelor acestuia, 

precum și sprijin acordat pentru identificarea unor soluții adecvate în vederea accesării educației terțiare, inclusiv universitare  

T3 - Gestionarea patrimoniului şi a resurselor în scopul funcţionării eficientizate a sistemului educaţional din judeţul Constanța  

 

OBIECTIVE GENERALE/ SPECIFICE 2020-2021 

MANAGEMENT INSTITUŢIONAL 

 

OG1 – Optimizarea managementului Inspectoratului Școlar Județean și al unităților de învățământ, prin comunicare eficientă, 

prin  asigurarea transparenței decizionale, prin corelarea politicilor educaționale  

OS1 Îmbunătățirea comunicării cu structurile manageriale prin constituirea de cercuri metodice ale directorilor unităților de învățământ, în 

teritoriu, în scopul creşterii performanţelor instituţionale. 

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Realizarea organigramei 

liceului 

Personal 

didactic, 

nedidactic, 

auxiliar 

 Director, 

director adjunct 

Existența organigramei Septembrie 

2020 

 

2. Desfășurarea şedinţelor cu 

personalul didactic, 

personalul nedidactic și 

Personal 

didactic, 

nedidactic, 

Tematica 

ședințelor 

Directori, 

personalul 

unității 

Existența proceselor 

verbale; Existența 

informațiilor pe grup. 

2020-2021  



auxiliar pe whatsapp / 

videoconferință 

auxiliar 

3. Întocmirea procedurilor și 

aplicarea legislației specifice, 

în contextul pandemiei cu 

Sars-Cov2 

Director, 

CEAC 

Documente 

legislative în 

vigoare 

Director, 

Director 

adjunct, 

Responsabil 

CEAC 

Existența procedurilor la 

nivelul Liceului Tehnologic 

”Ion Podaru”; 

Transmitere situații ISJ 

Ori de câte 

ori este 

nevoie 

 

OS2 Creşterea coerenţei proceselor manageriale prin compatibilizarea strategiilor judeţene şi a strategiilor unităţilor de învăţământ cu strategiile 

MEC şi cu politicile europene în domeniul educaţional.   

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Informarea sistematică a 

personalului didactic, 

nedidactic, auxiliar cu privire 

la noile apariții legislative și 

la direcțiile de acțiune ale 

MEC / ISJ 

Directori 

Personalul 

unității 

Documente, 

informări, 

situații 

statistice. 

Director, 

director adjunct 

Existenţa documentelor 

transmise pe grupul liceului 

Permanent 

când sunt 

transmise 

de către ISJ 

 

2. Elaborarea, aprobarea și 

comunicarea procedurilor 

privind modalitățile de 

desfășurare a activităților 

didactice în anul școlar 2020-

2021  

 

Director, 

CEAC 

ORDINUL nr. 

5487/ 1494/ 

2020 

Proceduri 

Scenarii 

 

Directori, 

Responsabil 

CEAC 

Existența procedurilor. 

Transmiterea către ISJ 

Septembrie 

De câte ori 

este 

necesar. 

 

3. Monitorizarea asigurării 

respectării cerinţelor privind 

protecţia datelor cu caracter 

personal, conform 

prevederilor Regulamentului 

(UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al 

Cadre didactice 

Personal 

nedidactic 

 Cadre didactice 

 

Rapoarte responsabili 

Declarații 

Permanent, 

în perioada 

în care sunt 

suspendate 

cursurile. 

 



Consiliului Uniunii Europene 

din 27 aprilie 2016 

 

OG2 – Asigurarea accesului la educaţia de calitate, a politicilor de echitate socială, incluziune și performanță  

OS1 Asigurarea cadrului managerial de calitate în toate unităţile de învăţământ, prin diseminarea exemplelor de bune practici, prin oferirea unor 

modele de organizare, în vederea abordării coerente și unitare a măsurilor ce vizează calitatea actului educațional.  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Dezvoltarea în vederea 

îmbunătățirii relației cu 

comunitatea a calității 

procesului de performare și 

pentru optimizarea resurselor 

Cadre didactice 

 

Resurse privind 

managementul 

de curriculum, 

al resurselor și 

al relațiilor 

Directori, 

Cadre didactice 

 

Feedback raportat la 

acțiunile de consiliere 

Exemple de bune practici 

Lunar   

2. Dezvoltarea capacității 

unității de învățământ de a 

desfășura activitatea 

didactică prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului 

Cadre didactice 

 

Metodologie 

privind 

desfășurarea 

activităţilor 

didactice prin 

intermediul 

tehnologiei şi al 

internetului 

Directori, 

Cadre didactice 

 

Rapoarte cu privire la 

evaluarea capacității de a 

desfășura activitatea 

didactică  

Semestrial  

OS2 Indicarea unor modalități de acțiune care să conducă la scăderea absenteismului, la prevenirea şi la reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii 

şi optimizarea strategiilor specifice în vederea creşterii ratei de participare şcolară. 

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Dezvoltarea programelor 

de prevenire a abandonului 

școlar, de diminuare a 

absenteismului și 

monitorizarea fenomenelor 

Directori, 

CJRAE prin 

psiholog școlar 

 

Legislație 

specifică 

Procese verbale 

Directori, 

psiholog școlar, 

învățători, 

diriginți 

 

Programele din școală 

Raport psiholog 

Lunar   



de tip bullying și violență în 

școli 

2. Colaborarea cu autorităţile 

administraţiei publice şi 

locale în vederea asigurării 

echipamentelor informatice 

şi a conectării la Internet a 

Liceului Tehnologic ”Ion 

Podaru” și a Școlii 

Gimnaziale nr. 3 Culmea  

Director 

 

Conectare 

internet 

Director, 

director 

adjunct, 

informatician  

 

Reducerea cazurilor de 

elevi fără acces la învățarea 

on-line 

Permanent, 

în perioada 

în care 

cursurile se 

desfășoară 

și on-line 

 

3. Colaborarea cu psihologul 

școlar pentru a urmări felul 

în care evoluează elevii cu 

CES integraţi în 

învăţământul de masă 

Director, 

Director 

adjunct, 

Psiholog, 

Profesor de 

sprijin 

Documente, 

informări 

Director, 

Director 

adjunct, 

Psiholog, 

Profesor de 

sprijin 

Existenţa documentelor 

transmise 

 

Lunar  

OS3 Dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile abilitate (Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, Poliția Locală etc), dar și cu administrația 

publică locală, în vederea elaborării unor strategii de prevenire și de reducere a violenței și a fenomenului  infracțional din școli, factori perturbatori 

ai procesului educațional.  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Identificarea unor soluții de 

asigurare a pazei umane în 

Liceul Tehnologic ”Ion 

Podaru”, Ovidiu și Școala 

Gimnazială nr. 3 Culmea  

 Directori,  

 

Rapoarte Directori Paza din școli 

 

Permanent, 

mai puțin 

când 

activitatea 

se 

desfașoară 

on-line 

 

2. Colaborarea dintre Liceul 

Tehnologic ”Ion Podaru”, 

Ovidiu și instituțiile abilitate 

Director 

Învățători 

Diriginți 

Procese verbale Director 

Învățători 

Diriginți 

Rapoarte privind 

colaborarea cu instituțiile 

abilitate. 

Permanent  



în prevenirea și combaterea 

violenței și a fenomenului 

infracțional în școli 

  

 

OG3 – Coordonarea activităților sistemului de învățământ constănțean, în vederea corelării ofertei educaționale și a planului 

de  școlarizare cu cerințele comunității și ale pieței muncii   

OS1 Consilierea unităților de învățământ, astfel încât planul de școlarizare să fie orientat către o tot mai extinsă ofertă de clase de 

liceu  tehnologic și de învățământ profesional  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Întocmirea planului de 

școlarizare și a ofertei 

educaționale 

 Directori,  

 

 Director 

Director 

adjunct 

Plan de școlarizare, oferta 

educațională 

 

Noiembrie 

2020 - 

Februarie 

2021 

 

2. Realizarea activităților 

privind orientarea școlară și 

profesională, la nivelul 

Liceului Tehnologic ”Ion 

Podaru”, Ovidiu și a Școlii 

Gimnaziale nr. 3 Culmea 

Director 

Psiholog  

Diriginți 

 

Activități 

de  consiliere și 

orientare 

 

Director 

Psiholog  

Diriginți 

 

Rapoarte referitoare la 

activitățile derulate la 

nivelul unității 

Semestrial   

OG4 - Asigurarea folosirii adecvate a resurselor, în vederea optimizării procesului educațional  

OS1 Evaluarea și controlul managementului din unităţile de învăţământ, prin inspecţii şcolare.  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Atragerea și folosirea 

resurselor 

 Directori,  

Cadre didactice 

  Directori,  

Cadre didactice 

Rapoarte semestriale 

 

Anual  

OG5 – Dezvoltarea parteneriatului cu actorii și cu partenerii educaționali, asigurându-se colaborarea și comunicarea cu toți 

factorii  implicați/ interesați de eficientizarea educației constănțene  

OS1 Asigurarea unei colaborări mult mai strânse între reprezentanții consiliul reprezentativ al părinţilor/ asociaţia părinţilor și consiliul şcolar al 

elevilor, în vederea comunicării adecvate, dar și a dezvoltării imaginii pozitive a unităților de învățământ. 



 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Colaborarea direcțiunii cu 

părinții și elevii 

 Directori 

 

Răspunsuri la 

petiții, 

transmitere 

informații 

 Directori  Informații transmise pe 

grup 

 

Permanent  

 

 

OBIECTIVE GENERALE/ SPECIFICE 2020-2021   

CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ  

OG1 – Promovarea curriculumului centrat pe competențe, concomitent cu extinderea învățării digitalizate 

 OS1 Proiectarea și implementarea curriculumului conform viziunii noilor programe școlare pentru dobândirea de competențe relevante   

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Elaborarea Planului 

Managerial pentru anul 

școlar 2020-2021 pentru 

compartimentul Curriculum 

Cadre didactice Documente 

legislative în 

vigoare   

Comisia 

Curriculum 

Planul Managerial realizat  Octombrie 

- noiembrie 

2020 

 

2. Întocmirea ROI și 

respectarea procedurilor 

interne (inclusiv a celor de 

IȘGA organizare a 

funcționării conform 

scenariului abordat)  

Cadre didactice 

Personal 

nedidactic și 

auxiliar 

Documente 

legislative în 

vigoare   

Director 

Director 

adjunct 

ROI actualizat 

Scenarii funcționare 

Semestrial 

Ocaziunal, 

în funcție 

de context 

 

3. Îndrumarea cadrelor 

didactice în proiectarea 

activităţilor de predare 

învăţare-evaluare on-line 

Cadre didactice Documente 

curriculare 

Responsabil 

catedră 

Proiectarea, de către fiecare 

cadru didactic, a 

activităților de predare-

învăţare-evaluare on-line 

Permanent   

OS2 Aplicarea Curriculumului Național și creșterea calității actului educațional la nivelul fiecărei unități de învățământ conform 

standardelor  educaționale raportate la politicile educaționale naționale și la nevoile de dezvoltare personală și profesională a elevilor.  



 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Respectarea de către toate 

cadrelor didactice a 

documentelor curriculare 

(planurile-cadru pentru 

fiecare ciclu și formă de 

învățământ, programe școlare 

etc.).  

Responsabili 

catedră 

Planuri cadru 

Programe 

școlare  

Decizii și 

ordine MEC 

Director  

Responsabili 

catedră 

Documentele de proiectare Permanent  

 

OG2 – Asigurarea accesului la educaţia de calitate, a politicilor de echitate socială, incluziune și performanță  

OS1 Îmbunătățirea semnificativă a rezultatelor la învățătură prin servicii educaționale de calitate, elemente inovative în procesul de predare 

învățare-evaluare. 

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Promovarea și stimularea 

utilizării noilor tehnologii, a 

softurilor educaționale / 

manualelor digitale 

Directori 

Cadre didactice 

Metodologii 

Softuri 

auxiliare 

digitale 

 

Director  

 

Comunicări pe grup / 

biblioteca on-line 

Permanent  

2. Facilitarea organizării 

sesiunilor de formare şi de 

webinare adresate cadrelor 

didactice pentru utilizarea 

instrumentelor de lucru utile 

în activitatea de învăţare on-

line, în colaborare cu 

autorităţi, instituţii  publice şi 

alţi parteneri 

Directori, 

profesor 

informatică, 

cadre didactice 

Resurse TIC Directori, 

profesor 

informatică 

Sesiuni de formare 

organizate on-line 

Septembrie  

 



OS2 Monitorizarea procesului de realizare a curriculumului la decizia școlii, astfel încât să capete accent învățarea integrată  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Stabilirea disciplinelor 

opționale în concordanță cu 

resursele existente, cu 

opțiunile elevilor și avizarea 

programelor pentru 

curriculum la decizia școlii 

(CDȘ) 

Director, 

Director 

adjunct 

Cadre didactice 

Părinți, Elevi, 

Diriginți 

Metodologii 

Softuri 

auxiliare 

digitale 

 

Director  

Director 

adjunct 

Programe școlare pentru 

CDȘ 

Ianuarie - 

februarie 

 

OS3 Dezvoltarea de programe, de proiecte, de parteneriate și de activităţi specifice examenelor şi evaluărilor naţionale, astfel încât să li se ofere 

elevilor posibilitatea pregătirii suplimentare.   

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Parcurgerea integrală a 

materiei care să contribuie la 

adaptarea demersului 

didactic la nevoile elevilor şi 

la realizarea unei evaluări 

ritmice, obiective şi relevante 

Cadre didactice  Programe 

școlare, ghiduri 

metodologice, 

auxiliare 

didactice  

Directori  

CEAC, 

Comisia 

Curriculum 

Parcurgerea materiei 

Rapoarte semestriale 

Semestrial  

2. Monitorizarea desfăşurării 

programelor de pregătire 

suplimentară şi identificarea 

de oportunităţi pentru 

creşterea motivaţiei elevilor 

pentru învățare 

Directori  

Cadre 

didactice   

 

Programe 

școlare, grafice 

de desfăşurare, 

planuri de 

remediere 

Directori 

CEAC 

Creșterea numărului de 

elevi participanți la 

program, precum și a 

numărului de elevi cu note 

peste 5.00 

Semestrial  

3. Monitorizarea derulării 

activităților on-line de 

pregătire pentru evaluarea 

naţională a elevilor de clasa a 

Cadre 

didactice 

Responsabil 

catedră 

Programe EN și 

BAC 

Directori 

CEAC 

Număr de elevi care 

accesează on-line 

activitățile de învățare 

Săptămânal  



VIII-a şi pentru examenul de 

bacalaureat, utilizând și 

resurse de antrenament de tip 

test şi bareme de evaluare şi 

de notare puse la dispoziție 

de CNPEE 

OG3 – Coordonarea activităților sistemului de învățământ constănțean, în vederea corelării ofertei educaționale și a planului de 

școlarizare cu cerințele comunității și ale pieței muncii  

OS1 - Asigurarea diversificării ofertei educaţionale prin programe atractive de activităţi educaţionale şcolare şi extraşcolare, prin care accesul la 

educație să fie îmbunătățit calitativ  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Verificarea întocmirii 

planurilor de recuperare şi a 

planurilor remediale pentru 

elevii care în perioada 

suspendării cursurilor nu au 

putut participa, din motive 

obiective, la activităţile de 

învăţare on-line 

Directori  Planuri de 

recuperare, 

planuri 

remediale 

Director 

adjunct  

Comisia 

Curriculum 

Rapoarte privind planuri de 

recuperare / planuri 

remediale 

Lunar   

2. Asigurarea transmiterii către 

părinți a informaţiilor 

relevante pentru facilitarea 

învăţării on-line 

Cadre 

didactice   

 

Documente 

emise de MEC, 

IȘJ 

Directorii Număr de informații 

transmise, prin canalele de 

comunicare on-line  

Permanent  

3. Facilitarea comunicării dintre 

cadrele didactice în vederea 

asigurării continuităţii 

participării elevilor la 

activitatea de învăţare on-line 

(asigurarea prezenței, a 

Directori 

 

Grup Diriginții Discuții pe grup Permanent  



respectării orarului etc) 

OS2- Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării 

coeziunii economice şi sociale  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Elaborarea de materiale 

didactice complementare, ca 

răspuns la cerinţele 

educaţionale ale noii societăţi 

Cadre didactice  Materiale 

didactice 

auxiliare 

Directori Eficiența materialelor 

auxiliare utilizate, raportată 

la rezultatele elevilor și 

calitatea activității de 

predare învățare-evaluare  

Permanent  

2. Comunicarea dintre cadrele 

didactice pentru transferul de 

bune practici în învățarea on-

line 

Directori 

Cadre didactice  

Resurse TIC Cadre didactice Exemple de bună practică 

transmise 

Permanent  

OS3 - Identificarea unor modalități de promovare și de creștere a gradului de atractivitate pentru ÎPT, astfel încât să câștige popularitate 

printre  elevi și părinții acestora. 

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Popularizarea și prezentarea 

învățământului ÎPT 

Cadre didactice Resurse 

materiale locale 

Oferta 

educațională 

Cadre didactice 

Catedra ÎPT 

Oferte educaționale ÎPT 

Acțiuni relevante 

Semestrul 

al II-lea 

 

OS4 - Fundamentarea ofertei educaționale şi reorganizarea IPT pe baza nevoilor de formare ale elevilor, în acord cu specificul comu nității 

locale  prin colaborarea dintre unitățile IPT, ISJ Constanța, CNDIPT/ CLDPS şi ARACIP  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Parteneriate cu agenții 

economici în vederea 

desfășurării instruirii practice 

Director 

Director 

adjunct 

Profesori de 

specialitate  

Contracte de 

colaborare cu 

agenți 

economici  

Directori 

Profesori de 

specialitate 

Contracte cu agenții 

economici 

Anual  



OS5 - Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor IPT din judeţ și promovarea succeselor înregistrate, pentru a evidenția avantajele 

școlilor IPT. 

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Angajarea absolvenților după 

finalizarea școlii 

Directori  

Profesori de 

specialitate 

Agenți 

economici 

Resurse  materi

ale locale 

Profesori de 

specialitate 

Număr absolvenți angajați  Semestrul 

al II-lea 

 

OG4 - Asigurarea folosirii adecvate a resurselor, în vederea optimizării procesului educațional  

OS1 - Colaborarea cu administrația publică locală pentru a se conștientiza necesitatea dezvoltării/ modernizării infrastructurii şi dotărilor şcolilor.  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Colaborarea cu administrația 

publică locală în vederea 

finanțării pazei, dotării 

claselor 

Directori  Corespondența 

inter-

instituțională 

Directori 

 

Pază, reparații, dotări Permanent   

OG5 – Dezvoltarea parteneriatului cu actorii și cu partenerii educaționali, asigurându-se colaborarea și comunicarea cu toți 

factorii  implicați/ interesați de eficientizarea educației constănțene  

OS1 - Asigurarea unei comunicări constante și eficiente între unități de învățământ, administrația publică locală și alți parteneri instituționali 

și  educaționali, în vederea colaborării în interesul învățământului în județul Constanța  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Comunicare permanentă cu 

actorii educaționali și cu 

partenerii educaționali, în 

vederea identificării soluțiilor 

cu privire  la dezvoltarea 

durabilă 

Directori  

Cadre 

didactice   

 

Canale de 

comunicare ale 

liceului 

Domeniul 

Curriculum, 

Informatizare, 

Cadre didactice 

Grupuri 

Comunicări transmise pe 

grupuri 

Permanent  



2. Comunicarea informațiilor cu 

privire la deciziile adoptate la 

nivel naţional care au impact 

asupra activităţii Liceului 

Tehnologic ”Ion Podaru” 

Directori 

Actori 

educaționali 

Documente 

MEC 

Directori 

Cadre didactice 

Număr de informări pe 

grupuri de comunicare  

În funcție 

de 

necesitate 

 

OS2 – Comunicare eficientă și constantă cu actorii educaționali, cu MEC, cu partenerii educaționali, urmată de analiza riguroasă a datelor 

furnizate  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Colectare a feedbackului de 

la elevi, părinţi, cadre 

didactice, alte categorii de 

personal implicați în 

organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de învăţare on-line 

Actori 

educaționali 

Cadre didactice 

Mecanisme de 

colectare a 

feedbackului 

Directori  

Comisia de  

Curriculum 

CEAC 

Rapoarte ale CEAC Permanent   

2. Monitorizarea feedbackului 

oferit de către cadrele 

didactice și elevi, în urma 

participării la activităţile 

desfăşurate şi a rezolvării 

sarcinilor de lucru 

Diriginți 

Învățători 

Educatori 

Formulare 

completate on-

line 

Directorii Rapoarte ale învățătorilor / 

diriginților 

Permanent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIECTIVE GENERALE/ SPECIFICE 2020-2021   

MANAGEMENTUL RESURSEI UMANE   

OG1 – Asigurarea cadrului legal și procedural concomitent cu accelerarea procesului de debirocratizare, astfel încât resursa umană 

să  fie utilizată eficient și pusă în valoare  

OS1 - Aplicarea corectă a legislației în domeniul încadrării, normării și salarizării, astfel încât să reflecte politicile naționale în 

domeniul  resurselor umane   

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Întocmirea deciziilor și a 

altor documente în 

conformitate cu legislația 

privind ocuparea posturilor 

didactice 

Director 

Director 

adjunct 

Secretar CA  

Secretar Șef 

Legislație 

specifică 

Director 

adjunct  

 

Decizii elaborate/ eliberate Conform 

calendarului

  și 

legislației 

 

OS2 - Monitorizarea activităţilor de constituire, de vacantare şi de ocupare a posturilor didactice  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Verificarea planurilor de 

școlarizare / proiectelor de 

încadrare 

Director 

Director 

adjunct  

Legislație 

specifică 

Director 

adjunct 

Plan de școlarizare 

Proiect de încadrare 

Conform 

graficului 

 

OS3 – Asigurarea calității în educație prin gestionarea adecvată a resursei umane  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Gestionarea bazei de date cu 

personal didactic angajat în 

unitate 

Secretar cadre Baza de date Secretar cadre Existența bazei de 

date  actualizată 

Permanent  

OG2 – Asigurarea accesului la informație corectă și a coerenței decizionale, asigurând resursa umană necesară în toate unitățile 

de  învățământ din județul Constanța  

OS1 - Asigurarea fluxului informațional privind mobilitatea personalului didactic în cadrul sistemului de învățământ preuniversitar din 

județ,  folosind mijloace de comunicare rapidă și eficientă  



 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Utilizarea mijloacelor 

moderne de comunicare 

pentru informarea cadrelor 

didactice (e-mail, grup 

Whatsapp etc) 

Directori  Mijloace 

de  comunicare 

Director 

Director 

adjunct  

 

Existența schimbului 

de  informații cu cadrele 

didactice 

 

Permanent  

 

OBIECTIVE GENERALE/ SPECIFICE 2020-2021   

DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE   

OG1 – Asigurarea cadrului legal și procedural concomitent cu accelerarea procesului de debirocratizare, astfel încât resursa umană 

să  fie utilizată eficient și pusă în valoare  

OS1 – Prognozarea, proiectarea și evaluarea formării continue a cadrelor didactice în vederea acoperirii necesarului de cadre pentru 

disciplinele  care au deficit de personal calificat   

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Monitorizarea activității 

specifice gradelor didactice, 

pentru a asigura evoluţia în 

carieră a cadrelor didactice și 

înscrierea la grade 

Directori 

Secretar cadre 

didactice 

Comisia de 

Curriculum  

Metodologii,  p

roceduri,  calen

dar specific 

Directori 

Secretar cadre 

didactice 

Comisia de 

Curriculum 

Responsabil 

perfecționare 

Grafic de monitorizare lunar  

OS2 – Asigurarea formării profesionale în cariera didactică prin participarea la examenele de acordare a gradelor didactice, precum și 

la  examenul național de definitivare  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Înscrierea cadrelor didactice 

la definitivat și gradele I și II 

Directori  

Cadre didactice 

Metodologii Cadre didactice 

Secretar cadre 

Baze de date 

specifice  gradelor 

didactice   

Permanent  



OG2 – Îmbunătățirea ofertelor de formare continuă și creșterea gradului de relevanță a acestora, în raport cu cerințele 

sistemului  educațional  

OS1 - Creşterea calităţii resursei umane prin activităţi de perfecţionare metodică şi de specialitate în colectivele metodice din şcoală şi în 

cercurile  pedagogice organizate la nivelul județului  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Formarea continuă a cadrelor 

didactice 

Cadre didactice Programe, 

cursuri, oferte 

de formare 

Cadre didactice Baza de date formare 

continuă 

Permanent  

2. Realizarea unei analize a 

nevoilor de dezvoltare a 

competenţelor digitale ale 

cadrelor didactice şi a 

desemnării celor  care trebuie 

să participe la programe 

de  formare 

Cadre 

didactice  

Responsabil 

perfecționare  

 

Oferte 

de  formare, 

baze de date   

 

Directorii 

Cadre 

didactice  

Responsabil 

perfecționare  

 

Bază de date privind 

nevoilor de dezvoltare a 

competenţelor digitale ale 

cadrelor didactice 

Începutul 

anului  școl

ar 

 

OS2 - Management eficient prin informare și documentare vizând realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare a sistemului de 

formare  continuă a personalului didactic  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Transmiterea datelor și a 

informațiilor necesare 

privind formarea continuă, 

transmise de către ISJ 

Directori  

Responsabil 

perfecționare 

Secretar 

Date privind 

resursa umană 

Directori  

Responsabil 

perfecționare 

Secretar 

Baza de date actualizată Permanent  

OS3 - Consilierea cadrelor didactice, în vederea oferirii de soluții optime pentru parcursul lor profesional, premisă a creșterii calității 

actului  educațional 

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Sprijinirea cadrelor didactice 

în procesul  formării continue 

Directori  

Responsabil 

Informatii 

specifice 

Directori  

Responsabil 

Participarea cadrelor la 

formarea continuă 

Permanent  



(debutanți, cadre  didactice în 

vederea titularizării, 

cadre  didactice interesate) 

perfecționare 

Mentori  

perfecționare 

Mentori 

2. Consilierea cadrelor didactice 

înscrise la examenele de 

definitivare în învăţământ şi 

grade didactice 

Directori  

Responsabil 

perfecționare 

Mentori  

Logistică Responsabil 

perfecționare 

Mentori  

Plan de mentorat Permanent  

 

OBIECTIVE GENERALE/ SPECIFICE 2020-2021   

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

OG1 – Fixarea accentului pe competențe relevante, cu precădere pe competențe tehnice care să asigure integrarea în câmpul muncii  

OS1 - Îmbunătăţirea calităţii educaţiei în Învăţământul Profesional şi Tehnic (Î.P.T.)  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Aprofundarea conceptului de 

învățământ  profesional și 

cunoașterea 

avantajelor  traseului 

educațional și de formare 

prin  învățământ profesional, 

de către diriginți  și directori 

(workshopuri, ședințe 

cu  directorii etc) 

Inspectori  de 

specialitate 

Directori  

Cadre didactice 

  

Materiale de 

promovare, 

de  informare 

Inspector 

şcolar  general 

Directori 

Consilieri 

şcolari  

Parteneri sociali 

Diriginți   

Numărul de activități 

susținute  

Strategii locale și regionale 

Permanent  

2. Adaptarea ofertei 

educaționale a Liceului 

Tehnologic ”Ion Podaru” la 

profilul local și județean și 

național al pieței  muncii, la 

cerințele 

operatorilor  economici, dar 

Directori  

Cadre didactice 

de specialitate  

Oferte 

educaționale 

Directori  

Cadre didactice 

de specialitate  

Oferte educaționale în acord 

cu cerințele pieței muncii  

Permanent  



și ale unei 

societăți  durabile   

OS2 - Asigurarea cadrului instituțional/ organizatoric și managerial de calitate pentru Î.P.T.  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Identificarea și 

implementarea  programelor 

privind accesul la 

educație,  stabilirea 

condițiilor de calitate 

privind  accesul tinerilor la 

educație, identificarea  și 

eliminarea condițiilor 

discriminatorii,  asigurarea 

condițiilor normale de acces 

la  sistemul educațional  

Directori  

  

Legislație  Met

odologii  specif

ice 

Directori  

Psihologi școlari 

 Cadre didactice 

Măsuri privind transmiterea 

informațiilor 
Permanent  

2. Desfășurarea pregătirii 

practice  a elevilor, astfel 

încât să capete relevanță  și 

să răspundă nevoilor 

agenților economici / pieței 

muncii  

 

Directori  

 

Proiectarea  pre

gătirii  practice 

Directori  

Cadre didactice 

de specialitate  

Grafic de practică Conform 

graficului 

 

OG2 – Asigurarea accesului la educaţia de calitate, a politicilor de echitate socială, incluziune și performanță OS1 - Creșterea motivației 

pentru muncă și a interesului pentru învățare a tinerilor printr-o abordare integrată a educației și formării profesionale  prin învățământul dual.  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Consilierea și orientare 

profesională,  având ca grup 

ţintă absolvenţii  

Psiholog școlar Teste, 

fișe,  ghiduri 

Psiholog școlar Creșterea numărului de 

absolvenți integrați pe 

piața  muncii 

Pe  parcurs

ul  anului  ș

colar  

 



2. Discuții periodice cu părinţii, 

cu autoritatea locală, cu 

agenţii economici in vederea 

identificării de soluții pentru 

eficientizarea formării 

elevilor și a integrării pe 

piața muncii  

Directori  

Psiholog școlar 

Agenții 

economici 

Materiale  infor

mative  

Fișe 

de  observație 

Directori  

Cadre didactice 

de specialitate  

Psiholog școlar 

Absolvenți  integrați pe 

piața muncii  

Pe  parcurs

ul  anului  ș

colar  

 

OS2 - Fundamentarea ofertei educaționale şi reorganizarea IPT pe baza nevoilor de formare ale elevilor, în acord cu specificul comu nității 

locale  prin colaborarea dintre unitățile IPT, ISJ, CNDIPT, CLDPS și ARACIP  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Stabilirea unui program de 

orientare  școlară și 

profesională cu elevii 

claselor a  VII-a și a VIII-a, 

precum și a unui  program de 

consiliere a 

părinților  acestora, pentru 

prezentarea 

avantajelor  învățământului 

profesional 

Directori  

Psiholog școlar 

Diriginți 

Profesori ÎPT 

Materiale 

promoționale,  

procese  verbal

e   

Directori  

Psiholog școlar 

Diriginți 

Profesori ÎPT 

Creșterea numărului de 

cereri  de înscriere în 

învăţământul  profesional 

Martie – 

mai 2020 

 

OG4 - Asigurarea folosirii adecvate a resurselor, în vederea optimizării procesului educațional  

OS2 - Îmbunătățirea imaginii Î.P.T. pe piața muncii  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Identificarea de domenii/ 

profile cerute pe  piaţa 

muncii şi identificarea 

operatorilor  economici care 

Directori  

Profesori ÎPT 

Procese  verbal

e cu operatori 

economici 

Directori  

Profesori ÎPT 

Rapoarte de evaluare internă Permanent  



vor oferi contracte 

pentru  desfăşurarea practicii 

elevilor 

 

OG5 – Dezvoltarea parteneriatului cu actorii și cu partenerii educaționali, asigurându-se colaborarea și comunicarea cu toți 

factorii  implicați/ interesați de eficientizarea educației constănțene  

OS2 - Promovarea învățământului profesional și dual în rândul elevilor de gimnaziu, al părinților și al comunităților rurale sau urbane în mass 

media, târguri educaționale, zile ale porților deschise la operatorii economici, exemple de bună practică, social-media, platforme etc  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Organizarea de activități 

relevante în  cadrul lunii 

dedicate promovării 

meseriilor și a 

învățământului profesional 

Directori  

Diriginți 

Cadre didactice 

Calendarul 

activităților 

Director  

Director 

adjunct 

Profesori  

Proiectarea activităților Februarie – 

Martie 

2020 

 

2. Organizarea și desfășurarea 

on-line a  Târgului ofertelor 

educaționale 

Directori  
Diriginți  

Cadre didactice   

Calendarul  acti

vităților 

Director  

Director 

adjunct 

Profesori  

Oferta educațională Aprilie -

  mai 

2021   

 

OS3 - Asigurarea unei comunicări constante și eficiente între agenții economici, administrația publică locală și unități de învățământ, în 

vederea  dezvoltării învățământului dual în județul Constanța  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Discuții organizate la nivel 

local pentru  conștientizarea 

rolului ÎPT în 

dezvoltarea  economică a 

zonei și pentru atingerea 

țintelor stabilite în Strategiile 

Directori  
Administrație  p

ublică  locală  

Agenți  economi

ci   

Cadre didactice 

ÎPT 

Procese  verbal

e 

Directori  
Cadre didactice    

 

Creșterea numărului 

de  solicitări pentru clase de 

ÎPT 

Permanent  



de Dezvoltare Locală 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE GENERALE/ SPECIFICE 2020-2021  

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ  

OG2 – Asigurarea accesului la educaţia de calitate, a politicilor de echitate socială, incluziune și performanță 

 OS1 - Coerenţa fluxului informaţional prin consultarea site-ului MEC și a Forumului ISJ de cel puţin de 2 ori pe zi   

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Aplicarea conformă a 

informaţiilor  primite   

Cadre didactice  Computer   

Soft de reţea 

Directori  

 

Numărul de informaţii 

diseminate 

Permanent  

OS2 – Proiectarea unor activități care să implice tot mai multe segmente ale populației școlare, în vederea asigurării calității în educație  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Organizarea de activități 

educative relevante pentru 

segmentele vulnerabile ale 

populaţiei 

Directori  

Coordonator 

pentru  proiecte 

și  programe  ed

ucative 

și  extrașcolare 

  

Calendar 

activităţi 

educative   

Coordonator 

pentru  proiecte 

și  programe  ed

ucative 

și  extrașcolare 

  

Număr activităţi, 

diversitatea tipurilor de 

activităţi   

Permanent  

OG4 - Asigurarea folosirii adecvate a resurselor, în vederea optimizării procesului educațional  

OS1 - Stimularea formării/ perfecționării cadrelor didactice consilieri/ diriginți prin participarea la cel puțin un curs de formare specifică o dată 

la  5 ani care să ofere modele de bune practici în elaborarea documentelor școlare  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 



1. Întocmirea unei baze de date 

cuprinzând  diriginți și 

cursurile de  formare urmate   

Responsabili  di

n liceu 

Date 

ale  cadrelor  di

dactice 

Responsabil cu 

perfecționarea  

cadrelor  didact

ice 

Numărul de diriginți 

participanți la  cursurile de 

formare   

Semestrial  

2.  Transmiterea către diriginți a 

ofertei de formare CCD 

Responsabili  di

n liceu 

Oferta de 

formare 
Responsabil cu 

perfecționarea  

cadrelor  didact

ice 

Numărul de diriginți 

participanți la  cursurile de 

perfecționare   

Lunar    

3. Înscrierea și participarea la 

cursurile de formare 

Cadre didactice Cursuri de 

formare CCD 

Bază de date 

Responsabil cu 

perfecționarea  

cadrelor  didact

ice  

Manager şcolar 

Oferta CCD Permanent 

conform 

calendarulu

i  CCD  

 

4. Asigurarea informării cu 

privire la proiectul  CRED 

pentru creșterea participării 

la  cursuri sau forme de 

pregătire pentru  diriginţi 

Diriginți  

Metodiști  CCD  
Oferta 

de  programe 

de  perfecţionare 

Responsabil cu 

perfecționarea  

cadrelor  didact

ice  

 

Numărul crescut de 

diriginți  participanți la 

proiectul CRED 

Permanent  

OS3 - Asigurarea aplicării legislaţiei specifice prin organizarea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa/ Casa Corpului 

Didactic  Constanța în colaborare cu alte instituţii partenere a 2 stagii de formare/ an școlar privind aplicarea legislaţiei specifice  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Consultarea ofertelor de 

formare existente  pe piaţă 

Responsabili 

din școli 

Oferte de 

formare 

Responsabili  c

u 

perfecționarea  

cadrelor  didact

ice 

Numărul de oferte Semestrial  

2. Aplicarea informaţiilor 

dobândite în  stagiile de 

formare în mediul 

şcolar  specific 

Cadre 

didactice   

Suporturi de 

curs  

Prezentări 

Mijloace  audio

-vizuale 

Responsabili  c

u 

perfecționarea  

cadrelor  didact

ice 

Raport privind abilitățile 

dobândite prin formarea 

cadrelor didactice 

Semestrial  



 OG5 – Dezvoltarea parteneriatului cu actorii și cu partenerii educaționali, asigurându-se colaborarea și comunicarea cu toți 

factorii  implicați/ interesați de eficientizarea educației constănțene  

OS1 – Organizarea de activități extrașcolare în parteneriat, implicând un număr semnificativ de actori educaționali și de parteneri  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Organizarea unor proiecte 

educative pe tematica 

prevenirii violenței în mediul 

școlar 

Reprezentanți 

IPJ 

Parteneriate 

semnate  

Legislația 

specifică 

Director 

adjunct 

Reducerea cu cel puțin 10% 

a cazurilor de violență 

Semestrial  

 

OBIECTIVE GENERALE/ SPECIFICE 2020-2021   

COMPARTIMENT INFORMATIZARE   

OG3 – Coordonarea activităților sistemului de învățământ constănțean, în vederea corelării ofertei educaționale și a planului 

de  școlarizare cu cerințele comunității și ale pieței muncii  

OS1 - Integrarea instrumentelor digitale în activitatea de management educațional, astfel încât informațiile cu privire la sistemul 

educațional  constănțean să poată fi rapid accesate  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Completarea în SIIIR a 

informaţiilor relevante pentru 

susţinerea şi îmbunătăţirea 

accesului la învăţare al 

beneficiarilor sistemului de 

educaţie 

Informatician Consumabile 

Echipamente IT 

Comisii SIIIR Completarea corectă / 

completă a informațiilor 

Rapoarte SIIIR 

Permanent 

  

 

2. Actualizarea și completarea 

informațiilor referitoare la 

organizarea activităților on 

line cu elevii 

Informatician Echipamente IT Informatician, 

secretar elevi 

Bază de date cu informații 

referitoare la organizarea 

activităților on-line cu elevii 

Săptămânal  

3. Actualizarea periodică a Comisii SIIIR Echipamente IT Infomatician Rapoarte ale SIIIR De câte ori  



informațiilor din SIIIR cu 

privire la 

organizarea   activităților și 

la baza materială 

SIIIR este 

necesar   

OG4 - Asigurarea folosirii adecvate a resurselor, în vederea optimizării procesului educațional  

OS1 – Identificarea soluțiilor adecvate de îmbunătățire a sistemului informatic al IȘJ Constanța  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Optimizarea constantă a 

funcționării site-ului/ a 

rețelei de internet  

Informatician Echipamente IT 

Software 

Informatician Rezolvarea promptă a 

disfuncționalităților ce 

pot  apărea 

Permanent  

2. Identificarea unor soluții 

pentru optimizarea 

comunicării intra și 

interinstituționale 

Informatician Propuneri 

de  optimizare 

Informaticieni Procent de optimizare a 

comunicării în creștere  

Semestrial  

 

OBIECTIVE GENERALE/ SPECIFICE 2020-2021   

COMPARTIMENTUL REŢEA ŞCOLARĂ, PLAN DE ŞCOLARIZARE  

OG1 – Asigurarea cadrului legal și procedural concomitent cu accelerarea procesului de debirocratizare, astfel încât resursa umană 

să  fie utilizată eficient și pusă în valoare  

OS1 – Adaptarea și dimensionarea rețelei școlare în acord cu schimbările din sistemul educațional constănțean și cu schimbările legislative  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Realizarea diagnozei 

factorilor specifici reţelei 

şcolare, ţinând seama de 

tendinţele demografice şi de 

dezvoltare socio-economică 

Directori Documente 

specifice 

Legislația în 

domeniu 

Directori Asigurarea calității şi a 

echității în educaţie  

Semestrul I  

2. Realizarea proiectului 

planului de şcolarizare  

Directori Documente 

specifice 

Directori Dimensionarea corectă a 

reţelei şcolare 

noiembrie 

– 

 



Legislația în 

domeniu 

decembrie 

2020 

OS2 – Comunicarea instituțională eficientă, în vederea asigurării accesului la educație pentru toți beneficiarii primari  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Actualizarea bazei de date cu 

elevi care nu dețin terminale 

pentru urmărirea activităților 

de învățare on-line, sau nu au 

posibilitatea de accesare a 

Internetului, în  vederea 

comunicării acesteia către 

ISJ 

Directori  

Diriginți  

Învățători  

Educatori 

Baze de date Informatician 

Profesor 

informatică 

Secretar elevi 

Bază de date actualizată   Lunar  

OS3 – Asigurarea, pentru toți cetăţenii, de şanse egale, pentru a beneficia de dezvoltarea personală şi profesională conform aspiraţiilor, 

talentelor  şi performanţelor  

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Programul A doua șansă Directori Planul 

de  dezvoltare 

regională 

Directori Număr cereri Conform 

graficului 

 

 

OBIECTIVE GENERALE/ SPECIFICE 2020-2021   

COMPARTIMENTUL SALARIZARE 

 

OG1 – eficientizarea managmentului financiar și flexibilitatea acestuia 

OS1 – Compatibilizarea resurselor alocate e Ministerul Educației Naționale cu nevoile de personal ale unităților de învățământ. 

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Efectuarea analizelor Birou salarizare Rapoarte, Secretar șef Încadrarea în termenele Septembrie  



preliminare în vederea 

normării personalului 

didactic auxiliar și nedidactic 

statistici 

transmise 

Contabil stabilite 2020 

2. Asigurarea realizării 

indicatorilor de normare și 

salarizare conform 

prevederilor legale în vigoare 

și reconfigurarea nevoilor de 

personal (pe niveluri de 

învățământ, număr de clase, 

grupe) 

Birou salarizare Plan de 

școlarizare, 

solicitări de 

suplimentare / 

transformare a 

planurilor de 

școlarizare, 

solicitări de 

suplimentare / 

transformare a 

statutului de 

personal  

Secretar șef 

Contabil 

Directori 

Corectitudinea întocmirii 

statelor de personal 

Încadrarea în termenul 

stabilit de predare a statelor 

de personal 

Septembrie 

2020 

 

3. Aplicarea criteriilor în 

vederea normării corecte cu 

personal didactic-auxiliar și 

nedidactic, conform 

legislației în vigoare 

Birou salarizare Normative 

eleborate de 

MEN, baza de 

date, logistică 

Secretar șef 

Contabil 

 

Încadrarea în numărul de 

personal transmis MEN 

permanent  

4. Întocmirea statelor de 

personal pentru rețeaua 

școlară 

Birou salarizare Plan de 

școlarizare, 

solicitări de 

suplimentare a 

planului de 

școlarizare, 

baza de date 

Secretar șef 

Contabil 

Directori 

Existența statelor de 

personal 

Respectarea termenului de 

predare stabilit 

Octombrie 

2020 

 

OS2 – Încadrarea și salarizarea personalului din aparatul propriu, întocmire de lucrări în domeniul salarizării pentru personalul din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat 

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 



1. Întocmirea statelor de plată 

ale personalului, dosarelor de 

personal, întocmirea de 

decizii, adeverințe 

Birou salarizare State de 

presonal 

State de funcții 

Secretar șef 

 

Corectitudinea 

documentelor rezultate și 

respectarea termenelor 

stabilite 

Lunar   

2. Aplicarea metodologiilor 

privind acordarea gradației 

de merit personalului 

didactic și didactic auxiliar  

Birou salarizare Legislație 

specifică 

Secretar șef 

Contabil 

 

Încadrarea în termenele 

stabilite de lege 

Semestrul I  

 

OG4 – Asigurarea folosirii adecvate a resurselor, în vederea optimizării procesului educațional 

OS1 – Centralizarea de date din unitățile de învățământ și transmiterea acestora către alte instituții publice, conform legislației în vigoare. 

 Activităţi Resurse Responsabili Indicatori de performanţă Termen Observaţii 

umane materiale 

1. Centralizarea situațiilor 

statistice privind numărul de 

personal și cheltuieli cu 

salariile 

Birou salarizare Raportări Secretar șef 

Contabil 

Corectitudinea datelor 

transmise, respectarea 

termenelor stabilite de lege 

Lunar  

2. Centralizarea datelor 

informative privind numărul 

de personal și fondul de 

salarii, declarația 100, 

declarația 112, completarea 

în REVISAL și transmiterea 

acesteia în format electronic 

la ITM 

Birou salarizare State de 

personal, state 

de funcții 

Secretar șef 

Contabil 

Respectarea termenelor 

legale, corectitudinea 

datelor 

Lunar  

3. Centralizarea posturilor 

normate, vacante, ocupate 

Birou salarizare Raportările din 

EDUSAL 

Secretar șef 

 

Încadrarea în numărul de 

personal aprobat de MEC 

La solicitarea 

MEC, 

conform 

termenelor 

transmise 

 

 


