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PLAN MANAGERIAL  

1 .  C U R R I C U L U M  

Obiective Acţiuni 
Resurse 

Modalităţi de realizare 

Ter- 

men 

Respon- 

sabilităţi 
Modalităţi de evaluare 

A. 
Organizarea 

unor acţiuni 

ce vizează 

asigurarea 

unui bun 

început de an 

şcolar 

1. Stabilirea claselor, a diriginţilor, 

realizarea repartiţiei de ore 

- se stabilesc clasele 

- se stabilesc diriginţii  

- diriginţii claselor VI- VIII  și X- XII se stabilesc pe 

principiul continuităţii şi a performanţei 

15.IX 
directori 

consilier educativ 

- tabele cu elevii pe clase 

- decizii de numire  

2. Întocmirea orarului şcolii 
- orarul se va întocmi respectând cerinţele de ordin 

psihopedagogic 
13.IX 

director 

comisia de 

redactare a orarului 

- verificarea şi avizarea 

orarului 

3. Asigurarea manualelor pentru 

toţi elevii şcolii 

- se vor ridica de la centrul de manuale manualele 

comandate urmărindu-se titlul şi autorii, specializarea 

claselor, lista manualelor valabile în anul școlar curent  

- se vor recondiţiona manualele existente 

15 IX 
Responsabil 

manuale 
- verificare 

4. Urmărirea realizării 

planificărilor anuale şi semestriale 

în concordanţă cu curriculumurile 

specifice 

- planificările se vor elabora ţinând cont de indicaţiile 

primite la cercurile pedagogice 

- planificările vor fi avizate de director/ director adjunct 

- se vor întocmi planificări speciale pentru elevii cu 

cerinţe educative speciale  

20.X 

directori 

Resp.comisiilor 

metodice 

cadre didactice 

- verificarea şi avizarea 

planificărilor 

5. Completarea cataloagelor şi a 

celorlalte documente şcolare 

- cataloagele şi celelalte documente şcolare se vor 

completa conform Regulamentului privind regimul 

juridic al actelor de studii 

20 .IX director 
- verificarea 

documentelor şcolare 

6. Elaborarea planului managerial 

pentru anul şcolar curent 

- planul managerial se va realiza ţinând cont de proiectul 

de dezvoltare şcolară 
10. XI director 

- aprecierile membrilor 

consiliului profesoral 

7. Elaborarea planurilor de muncă 

ale catedrelor, comisiilor metodice 

- planurile de muncă se vor realiza ţinând cont de 

sugestiile cadrelor didactice, care participă în diferitele 

comisii metodice 

1.X 

Director adjunct 

responsabili  

comisii metodice 

- aprecierile membrilor 

consiliului profesoral 

8. Elaborarea noului Regulament 

de ordine interioară 

- solicitarea de propuneri pentru articole noi cuprinse în 

Regulamentul de ordine interioară al şcolii 

- solicitarea de propuneri pentru modificarea 

Regulamentului de Ordine a Internatului 

30. XI 
directori 

consilier educativ 

- creşterea disciplinei în 

şcoală 

RI modificat și aprobat 
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3. 

Obiective Acţiuni 
Resurse 

Modalităţi de realizare 

Ter- 

men 

Respon- 

sabilităţi 
Modalităţi de evaluare 

9. Organizarea serviciului pe 

şcoală 

- se va întocmi graficul profesorilor şi al elevilor de 

serviciu care va fi afişat; 

- se vor constitui echipe de lucru- pentru suplinire; 

- se vor preciza atribuţiile elevului/profesorului de 

serviciu 

30. IX 
responsabil cu 

serviciul pe şcoală 

- graficul profesorilor de 

serviciu 

-controlul caietului 

profesorului de serviciu 

10. Organizarea şi conducerea la 

zi a bazei de date a şcolii 

- arhivarea documentelor din anul şc. precedent; 

- arhivarea datelor electronice de la secretariat şi cele de 

contabilitate 

- încadrarea, repartiţia de ore; statul de funcţii 

- evidenţa rezultatelor deosebite obţinute la olimpiade, 

concursuri  

30 X 
secretari 

contabil 

- control periodic 

- baze de date 

completate: SIIIR, baza 

de date proprie a elevilor 

B. 
Îmbunătăţi-

rea calităţii 

procesului 

instructiv-

educativ 

1. Redactarea schiţelor şi a 

proiectelor de lecţie 

- proiectele de lecţie se vor realiza conform 

recomandărilor din literatura de specialitate 

verificarea schiţelor de lecţii a profesorilor debutanţi 

perma

-nent 

directori 

şefi comisii 

metodice 

- asistenţe la lecţii şi la 

activităţile comisiilor 

metodice 

-schiţe de lecţii a 

profesorilor debutanţi 

2. Parcurgerea ritmică a materiei - materia va fi parcursă conform planificărilor 
perma

-nent 

responsabilii 

comisiilor 

metodice 

- controlul planificărilor, 

condicilor de prezenţă, 

caietelor elevilor 

3. Utilizarea în lecţie a metodelor 

activ-participative 

- metodele utilizate vor fi trecute în proiectele de lecție 

- informări ştiinţifice despre noile metode activ-

particiative 

- participare la perfecţionări pentru cadre didactice  

perma

-nent 

director 

responsabilii 

catedrelor/ 

comisiilor 

metodice 

- asistenţe la lecţii 

interasistenţe 

- adeverinţe de la cursuri 

de perfecţionare 

4. Utilizarea întregului material 

didactic existent în dotare, 

utilizarea lecţiilor AEL existente 

în sistem, a platformelor 

electronice 

- mijloacele didactice utilizate vor fi trecute în proiectele 

de lecţie 

- lecţii ţinute în laboratorul de informatică, biologie, 

chimie, fizică, engleză etc. 

perma

-nent 

responsabilii 

catedrelor 

metodice 

- asistenţe la lecţii 

5. Tratarea diferenţiată a elevilor 

în cadrul lecţiei 

- în funcţie de particularităţile individuale ale elevilor şi 

de progresul şcolar înregistrat de aceştia 

- tratarea diferenţiată, conform planificărilor speciale ale 

elevilor cu cerinţe educative speciale 

perma

-nent 

-cadre didactice 

-responsabili 

catedre 

- teste, fişe de lucru 

-asistenţe la lecţii 

- planificări 

6. Notarea ritmică a elevilor 

- se vor respecta prevederile din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul 

preuniversitar 

- verificarea cataloagelor şi a carnetelor la sfârşitul 

perma

-nent 

- director, 

- comisia pentru 

notarea ritmică 

- raportul comisiei 

Asistenţe la lecţii 

-verificarea cataloagelor 
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4. 

Obiective Acţiuni 
Resurse 

Modalităţi de realizare 

Ter- 

men 

Respon- 

sabilităţi 
Modalităţi de evaluare 

fiecărei luni 

7. Urmărirea frecvenţei elevilor 

- verificarea cataloagelor; 

- avizarea adeverinţelor medicale şi a cererilor de învoire; 

- legătura cu familiile elevilor 

- urmărirea zilnică a prezenţei elevilor, a celor care au 

avut absenţe nemotivate 

perma

-nent 

- directori 

- consilier 

educativ,  

- diriginţi 

- medicul școlii 

- analiza frecvenţei în 

consiliul de admini-

straţie 

8. Organizarea de pregătiri,  

consultaţii şi meditaţii pentru: 

- pregătirea de performanţă a 

elevilor în vederea participării la 

olimpiade şi concursuri şcolare 

- pregătirea pentru recuperarea 

rămânerilor în urmă la învăţătură 

- pregătirea pentru testările 

naţionale: EN VI, VIII, XII. 

- se stabilesc loturile de elevi pe baza rezultatelor obţinute 

în anii anteriori şi în funcţie de rezultatele obţinute la 

testele de evaluare şi faza locală a olimpiadelor și 

concursurilor 

- se stabileşte graficul consultaţiilor şi a pregătirilor 

pentru testare naţională 

- se vor organiza pregătiri pentru recuperarea rămânerilor 

în urmă la învăţătură 

perma

-nent 

director 

responsabilii 

comisiilor 

metodice,  

profesori de 

specialitate 

- verificarea graficului 

consultăţiilor 

- verificarea participării 

elevilor 

- rezultatele obţinute de 

elevi la olimpiade, 

examene şi concursuri, la 

simulare şi la testare 

unică 

9. Evaluarea elevilor care prezintă 

probleme la învăţătură, 

comportament 

- elevii în cauză vor fi testaţi de psihologul şcolar 

- se întocmesc dosarele necesare pentru a obţine calitatea 

de elev cu cerinţe educative speciale 

1. VI 
psiholog 

director 

- dosarele elevilor 

propuse pentru a obţine 

adev. CES 

C. Ridicarea 

calităţii 

activităţii 

educative la 

nivel de 

şcoală 

1. Întocmirea planificărilor pentru 

orele de dirigenţie în conformitate 

cu programa pentru dirigenţie 

-se va utiliza programa activităţilor educative 

-se vor planifica teme vizând educaţia igienico-sanitară, 

circulaţia rutieră şi stingerea incendiilor, educaţie contra 

drogurilor, Sida, etc. 

- vor fi invitaţi la orele de dirigenţie din diferite domenii 

2.X. 

- consilier 

educativ,  

diriginţi 

- verificarea şi avizarea 

planificărilor 

2. Întocmirea planului de activitate 

extraşcolară şi extracurriculară 

- planul va fi întocmit ţinând cont de cerinţele educative 

ale elevilor, de cerinţele speciale ale părinților 

- se va ţine cont de propunerile comisiilor 

20. 

XI. 

- consilier 

educativ,  

diriginţi 

- verificarea şi avizarea 

planului 

3. Valorificarea valenţelor 

educative ale lecţiilor la toate 

obiectele de învăţământ 

- în limita în care tema lecţiei permite 
perma

-nent 

consilier  

educativ 

cadre didactice 

- asistenţe la lecţii 

4.Organizarea unor activităti 

extracurriculare variate: drumeţii, 

vizite, excursii, competiţii 

sportive, concursuri, serbări  

- activităţile se vor organiza la nivelul claselor, 

îndividual, de mai multe clase în paralel  sau la nivelul 

şcolii 

Perio-

dic 

consilier educativ 

diriginţi 

-rezultatele obţinute la 

concursuri 

-participarea la activităţi 

 

5. Organizarea cercurilor pentru 

elevi: 

- Cerc de dans, orientare turistică 

- cercurile îşi vor desfăşura activitatea după o planificare 

stabilită 

- căutarea posibilităţilor de a concura pentru cercurile 

săptă-

mânal 

sau 

consilier educativ 

responsabilii 

cercurilor 

-rezultatele obţinute la 

concursuri 

-participarea la activităţi 
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5. 

Obiective Acţiuni 
Resurse 

Modalităţi de realizare 

Ter- 

men 

Respon- 

sabilităţi 
Modalităţi de evaluare 

- cerc de teatru, robotică 

- cerc de arte, cerc de debate 

- cerc de fotbal, baschet 

- cerc de handbal, tenis de masă 

sportive lunar 

6. Menţinerea legăturii cu familia 

- vizite la domiciliu 

- şedinţe cu părinţii pe clase şi pe şcoală 

- lectorate 

- lecţii deschise 

- organizare de activități comune cu părinții- balul 

părinților, activități de 1 mai 

perma

-nent 

director 

consilier educativ 

diriginţi 

-discuţii cu părinţii 

- chestionare 

- studierea proceselor 

verbale de la şedinţe 

- participarea cadrelor la 

ședințele cu părinţii 

7. Întocmire de proiecte educative 

la nivel de şcoală , nivel regional, 

național 

- implicarea cadrelor didactice în întocmire de proiecte 

- derulerea proiectelor în cele mai bune condiţii, cu 

eficienţă maximă 

Perma

-nent 
echipa de proiecte 

- dosarul proiectului 

chestionare  

8.Organizare de cercuri inițiate de 

către elevi:   

Robotică, Kultúrklikk, 

Zabhegyezők 

- încurajarea elevilor de a organiza și participa la 

cercurile inițiate de colegii lor 

- sprijinirea cercurilor prin săli și materiale necesare 

desfășurării activităților 

perma

nent 

directori,  

consilier educativ,  

Consiliul Elevilor  

- participare la activități 

9. Săptămâna Școala altfel 

- elaborarea planificării activităților 

- implicarea cadrelor didactice, eleviilor, părinților, ONG 

- organizare de acitivtăți propuse de elevi 

- elaborarea modalităților de evaluare 

22.XI 
directori,  

consilier educativ 

- dosarul Școala Altfel 

- Raport final 

D. 
Elaborarea 

proiectul de 

curriculum al 

şcolii 

Stabilirea orelor opţionale pe baza 

obiectelor oferite de profesorii de 

specialitate  

- Se stabilesc activităţile opţionale în funcţie de cerinţele 

elevilor, a părinţilor, şi în funcţie de posibilităţile şcolii   

- Obţinerea avizului inspectoratului pentru opţionalele 

alese 

30.IV.  
Comisia pentru 

curriculum 

- Verificarea ofertei şcolii 

şi a avizelor 

Elaborarea ofertei educaționale 

- se revizuiește oferta educațională în funcție de 

solicitările elevilor, a părinților și în funcție de 

posibilitățile liceului 

30. 

IV. 

directori 

comisie curriculum 

- pliante 

- filme documentare 

E. 
Asigurarea 

bazei 

logistice 

pentru 

activităţi 

curriculare şi 

extracurricu-

lare 

1. Asigurarea documentaţiei de 

specialitate (plan cadru, programe, 

manuale alternative, metodologii 

şi culegeri) 

-M.E.CȘ,  Bibliotecă, C.C.D Bihor.,  

- internet 

perma

nent 

Comisia pentru 

curriculum 
- dosar curriculum 

2. Asigurarea organizării şi 

desfăşurării în bune condiţii a 

simulărilor, evaluărilor naţionale, 

a bacalaureatului şi a admiterii  în 

liceu 

- activităţi de prezentare a metodologiilor 

- organizarea comisiilor 

- împărțirea responsabilităților 

1.07. 

Directori, secretari, 

diriginţii claselor a 

VI-a, aVIII-a și 

XII-a 

cadre didactice 

- dosarele cu actele şi 

procesele verbale ale 

simulărilor, evaluărilor 

naţionale și ale 

bacalaureatului 
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2 .  R E S U R S E  U M A N E  

 

  Obiective Acţiuni 
Resurse 

Modalităţi de realizare 

Ter- 

men 

Respon- 

sabilităţi 

Modalităţi de 

evaluare 

A.  

Coordonarea 

activităţii 

consiliului de 

administraţie 

şi a consiliului 

profesoral 

1. Stabilirea componenţei consiliului de 

administaţie, repartizarea sarcinilor pe fiecare 

membru, stabilirea graficului de şedinţe şi a 

tematicii  

- sedinţele se desfăşoară lunar după o tematica 

stabilită 

- Consiliul de administraţie poate fi convocat şi 

în şedinţe extraordinare când situaţia o cere 

1 XI 
director 

secretar CA 

-procesele verbale ale 

şedinţelor 

- graficul CA 

- hotărâri CA 

2.Stabilirea graficului de şedinţe şi a tematicii 

consiliului profesoral 

- sedinţele se desfăşoară lunar după o tematica 

stabilită 

- când situaţia o impune consiliul profesoral se 

poate întruni şi în şedinţe extraordinare 

30 IX director 

- procesele verbale ale 

şedinţelor 

- Graficul CP 

3. Stabilirea responsabilităţilor în cadrul 

consiliului profesoral 

Stabilirea responsabililor şi membrilor 

comisiilor de lucru: PSI, notare ritmică, 

CEAC, proiecte, curriculum, burse, violenţă 

perfecţionare, verificare a prezenţei etc. 

- stabilirea responsabililor  și membrilor 

comisiilor de lucru 

- responsabilii comisiilor vor întocmi planul de 

muncă, dosarul comisiei, 

- se împart responsabilităţile în cadrul 

comisiilor de lucru  

30 IX director 

Verificarea 

documentelor acestor 

comisii 

Raport de activitate 

ale comisiilor 

B. Delimitarea 

comparti–

mentelor şi a 

ierarhizării 

acestora 

Stabilirea sarcinilor specifice fiecărui post din 

sectorul didactic, auxiliar şi nedidactic 

- elaborarea şi semnarea fişei postului 

- modificarea indicatorilor  fişei de evaluare  
25 XI 

directori 

 

- fişa de evaluare a 

activităţii 

- fișe ale postului 

Modificarea organigramei 

- a avea loc după obținerea aprobării ISj pentru 

transformarea postului de administrastor în post 

de informatician 

XII director 
- organigrama 

aprobată de CA 

C. Realizarea 

încadrării 

corespunză-

toare a şcolii 

cu personal 

didactic, 

auxiliar și 

nedidactic 

1. Asigurarea cadrelor didactice calificate în 

colaborare cu ISJ Bihor 

- elaborarea încadrării și a repartiției de ore 

conform normelor în vigoare 

- modificarea și aprobarea în CA a listei 

modificate ale CDȘ-urilor 

- asigurarea de cadre didactice calificate pentru 

posturile colegelor care intră în CIC/ organizare 

de concursuri la nivel de unitate școlară  

Perma-

nent 

director 

secretar 

- încadrare și stat de 

funcții avizat de ISJ 

Bihor 

- dosarul concursului 

2. Asigurarea cadrelor auxiliare și nedidactice 

conform organigramei 

- solicitarea aprobării ISJ Bihor pentru  

transformarea postului de administrator 

financiar eliberat după pensionare, în post de 

informatician 

organizare de concurs pentru postul respectiv 

30. XI 
director 

secretar 

- stat de funcții avizat 

de ISJ Bihor 

- dosarul concursului 



Liceul Teoretic "Ady Endre" Oradea 
Str. Moscovei nr. 1 

7. 

  Obiective Acţiuni 
Resurse 

Modalităţi de realizare 

Ter- 

men 

Respon- 

sabilităţi 

Modalităţi de 

evaluare 

D. Utilizarea 

eficientă a 

potenţialului 

uman de care 

dispune şcoala 

1. Repartizarea de sarcini concrete 

responsabililor comisiilor pentru pregătire 

pentru evaluările naţionale, bacalaureat 

- La începutul semestrului va fi analizată 

activitatea instructiv – educativă cu participarea 

activă a şefilor de catedră în cadrul Consiliului 

Profesoral şi se vor lua măsuri pentru 

îmbunătăţirea muncii lor 

perman

ent 

directori, 

responsabilii 

comisiilor 

metodice 

- Dosarele comisiilor 

metodice 

2. Organizarea activității cadrelor nedidactice 
- Redistribuirea sarcinilor și sectoarelor 

îngrijitorilor, muncitorilor 
1. II. 

director 

administrator 
- fișa postului 

E. Perfecţiona-

rea pregătirii 

personalului 

didactic, 

auxiliar și 

nedidactic 

1. În cadrul comisiilor metodice: 

Constituirea comisiilor metodice la nivelul 

şcolii şi stabilirea responsabilităţilor 

Stabilirea graficului de muncă şi a graficului 

susţinerii activităţilor 

- comisiile metodice vor desfăşura lunar diferite 

activităţi  

- se pot organiza activităţi diverse: 

      - lecţii deschise 

      - referate 

      - informari ştiinţifice 

      - elaborarea de teste de evaluare, etc. 

25 IX 

 

 

lunar 

directori, 

responsabilii 

 comisiilor 

metodice 

-asistente la lecţii şi la 

activităţi ale 

comisiilor metodice 

- verificarea 

documentelor 

comisiilor metodice 

2. În cadrul consiliilor profesorale cu temă: 

- Întocmirea unor referate, discuţii pe 

marginea temelor dezbătute 

- Diseminarea activităților de perfecționare la 

care au participat cadrele didactice ale școlii 

- temele se vor stabili ţinând cont de 

opţiunile/sugestiile cadrelor didactice și în 

funcție de perfecționările la care au participat 

cadrele didactice în cursul anului școlar 

seme 

strial 

directori 

responsabil cu 

perfecționare 

- discuţii pe marginea 

temelor 

3. Prin C.C.D.  și alți frunizori: 

îndrumarea cadrelor spre cursurile de 

perfecţionare din cadrul C.C.D. Bihor, ţinând 

cont de Oferta cursurilor CCD Bihor pe anul 

Școlar în curs 

- responsabilul cu perfecţionarea profesorilor 

întocmeşte planificarea pe care o prezintă 

directorului  

- curs pt. cadrele didactice de perfecţionare pe 

calculator - tabla smart 

- curs pentru elaborare de proiecte  

- curs de formare a echipei  

Perio– 

dic 

Directori, 

responsabilul cu 

formarea 

- adeverinţe de 

participare la cursuri 

4. Prin grade didactice: 

- Întocmirea dosarelor de înscriere la grade 

-cadrele didactice solicită înscrierea prin cereri 

- încurajarea cadrelor pentru a participa la 

examenele pentru obţinerea gradelor didactice 

31XI 

- director  

- responsabilul cu 

formarea 

-adeverinţe eliberate 

de insituţiile de 

învăţământ superior 

 

5. Participarea activă la: 

- cercuri pedagogice 

- simpozioane 

- programe de parteneriat 

- publicare de lucrări științifice 

- luări de cuvânt, referate, lecții deschise 

- motivarea cadrelor didactice de a se înscrie la 

perfecţionări şi masterate, continuarea studiilor 

- diseminarea posibilităților de participare la 

perfecționări, simpozioane, publicări de lucrări 

științifice 

Seme- 

strial 

director, 

responsabilii  

comisiilor 

metodice 

responsabil cu 

perfecționarea 

- adeverinţe de 

participare 

6. Instruirea periodică a personalului didactic, 

auxiliar didactic și nedidactic 

- temele sunt prezentate de directorul adjunct, 

şeful comisiei PSI şi CSSM 

semestri

al 

director adjunct 

şef comisie PSI şi 

-teste şi chestionare 

aplicate 
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  Obiective Acţiuni 
Resurse 

Modalităţi de realizare 

Ter- 

men 

Respon- 

sabilităţi 

Modalităţi de 

evaluare 

- organizare de curs de igienizare pentru femeile 

de serviciu 

CSSM 

administrator 

F. Îmbunătăţi-

rea activităţii 

de îndrumare 

control şi 

evaluare 

1. Întocmirea unui Grafic de monitorizare și 

control 

- vor fi luate în calcul atât personalul didactic, 

cât şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic 
15. X. director 

Grafic de monitorizare 

și control 

2. Monitorizarea tuturor compartimentelor din 

unitate 

- după un program stabilit sau când situaţia o 

impune 

- verificări periodice ale sectoarelor de 

activitate 

- personalul didactic va fi monitorizat şi de 

responsabilii comisiilor metodice 

- asistențe la lecții 

- personalul nedidactic va fi monitorizat de 

director, administrator şi membrii consiliului de 

administraţie 

perma- 

nent 

Director adjunct,  

consilier educativ 

responsabilii  co-

misiilor metodice,  

membrii CA, 

administrator 

-analiza rezultatelor 

obţinute 

- note de control 

- prezentarea unor 

informări în cadrul 

consiliului de 

administraţie 

- fișe de asistențe 

3. Evaluarea activităţii va viza:  

- obţinerea informaţiilor 

- elaborarea aprecierilor şi a modalităţilor de 

remediere şi înbunătăţire 

- participarea la activităţi (lecţii, şedinţele 

comisiilor metodice, activităţi extracurriculare) 

- verificarea caietelor şi a documentelor şcolare 

- discuţii cu elevii şi părinţii acestora  

- completarea fișelor de evaluare 

perma 

nent 

directori,  

responsabilii co-

misiilor metodice 

consiliul de 

administraţie 

- fişe de evaluare 

G. 
Ameliorarea 

activității 

întregului 

personal 

1. Pentru personalul didactic: 

Se valorifică eficient ora la clasă prin intrarea 

la timp la oră şi eliminarea absenţelor 

nemotivate 

-Fiecare diriginte actualizează caietul 

dirigintelui pentru monitorizarea elevilor  

-Se întocmesc documentele solicitate de 

conducerea şcolii, ISJ, CCD, Primărie 

perman

ent 

Director adjunct, 

responsabili com. 

metodice 

Registru de prezenţă, 

notă de control 

note de serviciu 

2. Pentru personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic 

Se realizează încadrarea în programul de muncă 

prin eliminarea întârzierilor şi absenţelor 

nemotivate 

perman

ent 

director, dir. adj., 

administrator 

Registru de prezenţă, 

notă de control 

procedură 

H. Motivarea 

întregului 

personal 

Organizare de activităţi extraşcolare comune 

pentru cadrele didactice, auxiliare și 

nedidiactice 

- prin proiecte 

- organizare de excursii, vizite de studiu, 

activități de tip loasir, sărbătoare de crăciun, 

 perfecţionări pentru cadrele didactice 

semestri

al 
direcţiunea şcolii 

sondaj de opinie, 

 fise de evaluare 

CEAC 
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3 .  R E S U R S E  M A T E R I A L E  

Obiective Acţiuni 
Resurse 

Modalităţi de realizare 

Ter- 

men 

Respon- 

sabilităţi 

Modalităţi de 

evaluare 

A. Asigurarea condiţiilor 

igienico-sanitare și de 

securitate necesare 

desfăşurării procesului 

instructiv-educativ 

1. Igienizarea spaţiilor şcolare prin: 

- văruirea grupurilor sanitare 

- a 8 săli de clasă 

- întreţinerea curăţeniei în incinta 

fiecărei clădiri 

- lucrări executate cu personalul şcolii, părinţi, 

prin Primărie 

- procurarea periodică a materialelor de curăţenie 

- menţinerea permanentă a curăţeniei în fiecare 

sector 

15. IX. 

 

perma–

nent 

Director, 

administrator 

 

- nota de control de 

constatare a 

condiţiilor igienico-

sanitare 

2. Lucrări de deratizare şi dezinsecţie 
-prestare de servicii achitată cu banii de la buget 

- contract pentru deratizare şi dezinsecţie 

seme- 

strial 

administrator 

 
-contract 

3. Prelungirea autorizaţiilor de 

funcţionare pe anul următor 

- prelungirea  autorizaţiilor existente pe care 

şcoala le deţine, dacă apar modificări, dacă este 

cazul 

perman

ent 
administrator - aplicarea vizei 

4. Reîmprospătarea conținutului 

cutiilor de prim ajutor 

- verificarea dotării cutiilor sanitare 

- dotarea lor cu mijloacele lipsă 

decem-

brie 

administrator 

medicul școlii 
- cutiile de prim ajutor  

5. Schimbarea / reîncărcarea 

stingătoarelor 

- verificarea stingătoarelor 

- reîncărcarea stingătoarelor, în caz de nevoie 

decem-

brie 
administrator 

- stingătoarele 

încărcate 

B. Păstrarea integrală a 

mijloacelor materiale 

percum şi a integrităţii 

fizice şi funcţionale a 

ficărui mijloc în parte 

1. Verificarea sistemului de canalizare, 

a instalaţiilor termice, gaz, electrice şi 

de alimentare cu apă 

- verificarea şi reparaţiile curente vor fi efectuate 

de muncitorii de întreţinere 

Săptă- 

mânal 
administrator 

- control periodic 

- notă de control 

2. Recondiţionarea mobilierului 

deteriorat 

- o parte va fi recondiţionata de muncitorul de 

întreţinere 

- pentru reparaţiile mai mari se apelează la firme 

de specialitate 

perman

ent 
administrator. -nota de recepţie 

3. Lucrări de depanare la xerox, 

calculatoare, imprimante, fax, reţea de 

calculatoare 

- se apelează la firme de specialitate 

- contract de verificare  şi întreţinere periodică cu 

firme de specialitate 

lunar directori  -nota de recepţie 

C. Asigurarea cu materiale 

consumabile necesare 

activităţii 

1. Aprovizionarea cu: 

- materiale de curăţenie 

- materiale pt. reparaţii 

- rechizite de birou, hârtie xerox 

- tonere pentru imprimante şi xerox 

- cataloage, registre, carnete de elevi, 

acte de studii etc. 

- cu bani de la buget 

- conducerea la zi  a fişelor de magazie 

 

 

Lunar,  

 

 

Sept. 

administratori 

contabil 

Verificarea facturilor, 

a notelor de recepţie,  

a bonurilor de con-

sum, a fişei de 

consum 

D. Dezvoltarea bazei 1. Cumpărarea  de calculatoare, - fonduri din bugetul şcolii iunie Director  trecerea în inventarul 
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Obiective Acţiuni 
Resurse 

Modalităţi de realizare 

Ter- 

men 

Respon- 

sabilităţi 

Modalităţi de 

evaluare 

materiale a şcolii laptopuri pentru şcoală, dotare cu 

imprimantă, proiector  

- sponzirozări şcolii 

2. Achiziţionarea materialelor didactice 

necesare bunului mers al procesului 

didactic  

- întocmirea listelor de necesar pe nivel de 

catedre şi comisii, la şedinţele comisiilor 

- achiziţionarea celor aprobate în CA 

perman

ent 

Responsabili 

catedre 

trecerea în inventarul 

şcolii 

3. Achiziţionarea de cărţi pentru 

biblioteca şcolii 

- donaţii 

- achiziţii din fondul comitetului de părinţi  

- buget propriu 

Periodic 
Director 

bibliotecar 

- catalogul de 

evidenţă a cărţilor 

existente în bibliotecă 

 

4. Inventarierea bazei materiale a şcolii 

- prin decizie se stabileşte comisia de 

inventariere 

- inventarierea cu maximă responsabilitate a 

bunurilor 

decemb

rie 

director 

comisia de 

inventariere 

- doc. comisiei de 

inventariere 

 

5. Achiziţioare de mobilier şcolar: 

bănci, scaune, dulapuri, table, sertare 

- fonduri de la buget 

- donaţii 

- se apelează la firme de specialitate 

perman

ent 

Director  

administrator 

-trecerea în inventarul 

şcolii 

E. Realizarea unor lucrări 

de reparaţii capitale 

1. Igienizarea a 8 grupuri sanitare 

2. Recondiționarea a 4 săli de clasă 

3. Zugrăvirea coridorului de lângă sala 

profesorală 

- materiale procurate cu bani de la buget 

- lucrări executate prin sponzorizare 

- se apelează la firme de specialitate 

15. XI.  
director 

administrator 

- procesul verbal de 

recepţie 

F. Realizarea unor lucrări 

de întreţinere şi de 

reparaţii curente 

1.  – reparații curente 

2. – extinderea rețelei de internet prin 

două fire optice în plus 

3. – extinderea reţelei de camere video 

la parter, partea din spate, exterior și 

schimbarea hardwerului din prima 

parte a școlii 

 - materiale procurate cu bani de la buget 

- lucrări executate prin sponzorizare 

- se apelează la firme de specialitate 

 

 

perman

ent 

 

Director,  

administrator 

- procesul verbal de 

recepţie 

1. dotarea porții cu sistem de alarmă 

2. elaborarea Evaluării de risc 

- contactarea unei firme de specialitate 

- încheiere contract, dotare 

decemb

rie 

director 

administrator 

procesul verbal de 

recepţie 
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4 .  D E Z V O L T A R E A  O R G A N I Z A Ţ I O N A L Ă  Ş I  R E L A Ţ I I  C O M U N I T A R E  

Obiective Acţiuni 
Resurse 

Modalităţi de realizare 

Ter- 

men 

Respon- 

sabilităţi 
Modalităţi de evaluare 

A. Colaborarea cu 

familiile elevilor în 

vederea realizării 

educaţiei elevilor şi a 

dezvoltării bazei 

materiale a şcolii 

1. Vizite la domiciliu 

Diriginţii vor efectua vizite pentru a cunoaşte 

conditiile materiale şi climatul educativ din 

familie 

anual diriginţii 
- discuţii cu părinţii  

- caietul dirigintelui 

2. Şedinţe cu părinţii 

Graficul şedinţelor cu părinţii va fi realizat de 

diriginţi 

Se vor întocmi procesele verbale ale şedinţelor 

cu părinţii 

Seme- 

strial 

Cons. educativ 

diriginţii,  

procesele verbale ale şedinţelor 

cu părinţii 

3. Lectorate cu părinţii 

Temele vor fi stabilite de comun acord cu 

preşedintele Consiliului Reprezentativ al 

Părinţilor 

Seme- 

strial 

Cons. educativ 

diriginţii 

- chestionare 

- discuţii cu părinţii 

4. Participarea părinţilor la acţiuni 

educative ( deschiderea festivă a 

anului şcolar, serbări, concursuri 

şcolare) 

Părinţii vor primi invitaţii la activităţile 

organizate în şcoală  
Periodic 

Cons. educativ 

diriginţii,  

director 

- discuţii cu părinţii 

5. Elaborarea unor modalităţi prin 

care părinţii ar putea ajuta şcoala 

Colaborarea cadrelor didactice cu 

Consiliul Reprezentativ al părinților 

Directorul prezintă planul managerial  

Comitetele de părinţi decid în ce formă pot 

ajuta şcoala 

Activități ale CRP organizate împreună cu 

cadrele didactice 

30.XI. 

Consilier educativ 

Diriginţii 

 director 

- Planul de activități al 

Consiliului  Reprezentativ al 

Părinţilor 

B. Colaborarea cu 

cabinetul medical şi  

cu Cabinetul de  

Igienă Şcolară pentru 

realizarea educaţiei 

igienico-sanitare, pt. 

prevenirea 

îmbolnăvirilor şi pt. 

asigurarea primului 

ajutor 

1. Studierea dosarelor elevilor şi 

realizarea controlului elevilor la  

începutul semestrului 

Triajul va fi realizat de medicul școlii Periodic 
Director 

medicul școlar 

Verificarea dosarelor controlului 

periodic 

2. Asigurarea asistenţei medicale 

profilactice prin consultaţii 

periodice 

Consultaţiile se vor desfăşura conform 

graficului stabilit 

Perma-  

nent 

Director 

Medicul şcolii 
- rezultatele la controlul periodic 

3. Realizarea educaţiei sanitare a 

elevilor prin participarea 

personalului medical la orele de 

dirigenţie 

Teme stabilite de diriginţi împreună cu 

personalul medical 

Activităţi, proiecte organizate de comisia pentru 

educaţia sanitară, care includ această temă 

Periodic 

Consilierul educativ, 

resp. Comisie ed. pt. 

o viață sănătoară 

Medici 

- teste 

- chestionare 

C. Colaborarea cu 

Primăria şi Consiliul 

Local în vederea obţi-

1. Obţinerea fondurilor de la bugetul 

de stat pentru cheltuieli materiale 

Întocmirea proiectului de buget şi a notei de 

fundamentare  a cheltuielilor 
ianuarie 

Director 

Contabil 
Execuţia bugetară 

2. Întocmirea unor memorii de Stabilirea din timp, de comun acord cu Periodic Directori Procesul verbal de recepţie 
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Obiective Acţiuni 
Resurse 

Modalităţi de realizare 

Ter- 

men 

Respon- 

sabilităţi 
Modalităţi de evaluare 

nerii resurselor 

financiare şi materiale 

pentru bunul mers al 

şcolii, respectiv 

stabilirea modalităţilor 

de colaborare 

necesitate şi documentaţii pentru 

toate lucrările de reparaţii 

reprezentantul Primăriei a reparaţiilor care 

urmează să fie efectuate 

3. Stabilirea modalităţilor de 

colaborare pe plan organizaţional şi 

cultural 

Participarea unor consilieri locali la unele 

activități și şedinţe ale școlii 
octombrie Director 

proces verbal al şedinţei 

plan de activ. Extraşc. şi 

extracurriculare 

D. Colaborarea cu 

POLIŢIA în vederea 

asigurării pazei 

bunurilor, prevenirii 

infracţionalităţii, 

realizării educaţiei 

rutiere 

1. Întocmirea planului de pază al 

şcolii, ţinând cont de legislaţia în 

vigoare, dosarului pentru prevenirea 

violenţei în şcoală 

Se va avea în vedere legislaţia în vigoare 15 XII Director  

Avizul poliţiei 

plan de activitate a comisiei de 

prevenire a violenței școlare 

2. Planificarea unor teme vizând 

educaţia rutieră, la care vor fi 

invitaţi lucrători ai poliţiei 

Temele vor fi prezentate pe serii de clase, şi la 

deschiderea anului şcolar  
Permanent 

Consilierul educativ 

diriginți 

 

Procese verbale 

- chestionare 

3. Expuneri pe tema 

infracţionalităţii, traficului de 

droguri și carne vie, susţinute de 

lucrătorii poliţiei 

Temele vor fi prezentate pe serii de clase 
Seme- 

strial 

Consilierul educativ 

 

- dezbateri cu elevii 

- chestionare 

4. Implicarea poliţiei şi a 

jandarmilor în rezolvarea cazurilor 

problemă 

Discuţii cu elevii la şcoală 

Discuţii ale poliţiştilor cu părinţii elevilor 

Comunicarea listei cu elevi problemă şi elevi cu 

multe absenţe către Poliţie 

Când 

situaţia o 

cere 

Directori 

Consilierul educativ 
-adrese către poliţie 

5. Încheierea unui parteneriat cu 

Poliţia  

Se vor stabili temele care întră în acest 

parteneriat 
ianuarie  director  contract de parteneriat 

E. Colaborarea cu 

POMPIERII în  

vederea prevenirii 

stingerii incendiilor 

1. Stabilirea componenţei comisiei 

pentru stingerea incendiilor, 

realizarea planului de masuri, a 

scenariului de prevenre a incendiilor 

Comisia numită prin decizia directorului 

Se stabilesc responsabilităţile fiecărui memru al 

comisiei 

 15. X 
Director, 

 şeful comisiei PSI 

- acţiuni de simulare a unor 

exerciţii de evacuare, procesele 

verbale ale acestor simulări 

2. Organizarea de simulări alarmare 

– caz de incendiu 

Întocmire planificare 

Se vor organiza în fiecare clădire, conform 

planificării 

semestrial Responsabil PSI - procese verbale 

3. Verificarea stingătoarelor şi 

aprovizionarea cu materialele 

necesare 

Finanţare de la buget semestrial 
Director 

administrator 
- control periodic 

F. Colaborarea cu 

agenţi economici în 

vederea atragerii unor 

fonduri extrabugetare 

1. Acţiuni de donaţii şi sponsorizări 
Se va lua legatura cu eventualii sponsori  

 
Periodic 

Director 

Preşedintele 

Consiliului 

Reprezentativ al 

Informări în cadrul consiliului de 

administraţie 
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Obiective Acţiuni 
Resurse 

Modalităţi de realizare 

Ter- 

men 

Respon- 

sabilităţi 
Modalităţi de evaluare 

Părinţilor 

G. Atragere de fonduri 

prin proiecte 
1. Întocmire de noi proiecte Căutarea şi întocmirea a noi proiecte  iunie Echipe de proiect Proiectul întocmit și înaintat 

H. Colaborare optimă 

cu alţi factori 

educaţionali 

1. Colaborare cu şcolile din Oradea 

şi  din judeţ 
Participare la concursuri, competiţii sportive iunie Director Procese verbale 

2. Căutare de şcoli înfrăţite 

Internet, participări la şedinţe, întâlniri, 

Incheierea de parteneriat cu Şcoala din Miskolc, 

Ungaria 

Permanent 

Decembrie 
directori,  Acord de parteneriat 

I. Site-ul Web al 

școlii 

Conceperea și elaborarea unui site 

nou al liceului 

Contract cu firmă de specialitate 

Elaborare de materiale pentru site 
decembrie 

Directori 

Membrii Comisiei 

de imagine a școlii 

Site-ul școlii 

J. Sărbătorirea a 245 

de ani de la înființarea 

școlii în clădirea 

liceului Ady Endre 

Organizarea sărbătoarei 

Întreg personalul școlii 

Primărie, Consiliu local, ONG-uri 

Conceperea, organizarea, atragerea de resurse 

financiare pentru buna desfășurare a 

activităților propuse  

iunie 
directori 

cadre didactice 

Film documentar 

Expoziție foto 

Articol ziar 

 

 

 

Oradea, Întocmit director :  

 

9. 11. 2016 Vad Márta 


