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CAP. III     PLANUL  OPERAŢIONAL 
 
      Planul operaţional   reprezintă mijloacele prin care vor fi atinse ţintele strategice 

respectând obiectivele specifice ale şcolii pe termen lung. 

 

III. 1  PRIORITĂŢI, OBIECTIVE şi ŢINTE 

 2015-2016 

 
PRIORITATEA 1 : Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele 

angajatorilor 
OBIECTIV: Creşterea gradului de satisfacţie a cerinţelor angajatorilor 

TINTA : -Creşterea până la 55 % a gradului de inserţie a absolvenţilor  ; 

              - Integrarea sociala şi profesională a elevilor cât şi crearea posibilităţii ca aceştia 

să-şi contine studiile  

CONTEXT :-din analiza efectuată în PLAI pentru 2013-2020 evidenţiază un deficit pe 

piaţa muncii pentru calificări din domeniul tehnic 

                    - adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor 

                    - dezvoltarea unor noi calificări apărute care  vin în întâmpinarea cerinţelor 

moderne de pe piaţa muncii 

                    -dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în randul elevilor 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate 

aşteptate 

(măsurabile) 

Data de 

finalizare 
Responsabili Parteneri 

Studiul pieţei forţei de 

muncă şi informarea  

elevilor 

Cunoaşterea de 

catre elevi a ofertei 

pieţei de muncă 

Septembrie 

2014 

 

Director  

Consilier 

educativ 

Psiholog 

şcolar 

AJOFM-

Vâlcea 

Restructurarea  ofertei 

educaţionale a şcolii, 

conform programului 

de reformă a IPT şi 

cererea  pe piaţa 

muncii; 

Creşterea 

numărului de 

absolvenţi 

angajaţi în 

domeniul pentru 

care s-au 

pregătit 

 

Permanent Directori 

Comisia de 

curriculum 

-AJOFM-

Vâlcea ; 

-Agenţii 

economici; 

-Instituţii de 

învăţământ 

superior; 

 

Corelarea planului de 

şcolarizare cu 

priorităţile şi tendinţele 

de dezvoltare 

economică zonală 

Restructurarea 

reţelei şcolare în 

funcţie 

de programele de 

dezvoltare locală şi 

regională. 

Decembrie 

2014 

Director 

Director 

adjunct 

 

ISJ-

VÂLCEA 

CLDPSFP-

Vâlcea 
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Corelarea curriculum-

ului CDL conform 

nevoilor 

partenerilor economici 

locali 

Pregatirea forţei de 

muncă la nivelul 

standardelor 

agenţilor economici 

Septembrie 

2014 

Directori 

Comisia de 

curriculum 

Agenţi 

economici 

 

Monitorizarea modului 

în care se realizează 

inserţia şi integrarea 

socio-profesională a 

absolvenţilor; 

Evaluarea corectă a 

cererii de pe piaţa 

muncii 

Iulie-2015 

 

Consilier 

şcolar 

Diriginţii 

claselor 

terminale 

 

- AJOFM 

 

Dezvoltarea 

competentelor 

antreprenoriale prin 

introducerea de noi 

conţinuturi în CDL 

Creşterea 

numărului de firme 

nou înfiinţate de 

către absolvenţii 

şcolii 

La sfârşitul  

anului 

şcolar 

cadre 

didactice de 

specialitate; 

 

-agenţi 

economici 

-camera de 

comerţ şi 

industrie 

 

 

PRIORITATEA  2. Dezvoltarea capacităţii de informare, consiliere şi 

orientare  
OBIECTIV:  Oferirea de servicii de consiliere şi orientare cât mai variate 

TINTA : Creşterea  numărului elevi, părinţi, cadre didactice consiliate. 

CONTEXT : -  pentru o mai bună orientare şcolară şi profesională este necesară 

conştientizarea consilierii individuale şi de grup a elevilor şi părinţilor proveniţi din medii 

de risc, dar şi consilierea cadrelor didactice în  vederea îmbunătăţirii relatiilor cu aceştia 

                   - necesitatea monitorizării evolutiei consilierilor psihopedagogice  

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectuvului 

Rezultate 

aşteptate 

(masurabile) 

Data de 

finalizare 
Responsabili  Parteneri  

Corelarea 

demersurilor 

colectivului 

didactic 

al Liceul 

tehnologic”C.N. 

Pleşoianu” cu cele 

ale ISJ-Vâlcea, cu 

politica M.E.C.TS. 

în domeniul 

calităţii în educaţie 

 

Realizarea 

cadrului privind 

asigurarea de 

campanii de 

informare, 

consiliere şi 

orientare prin 

cabinetul de 

asistenţă 

psihopedagogică

, dar şi 

parteneriate cu 

autoritaţi locale  

permanent 

 

-Directorii, 

- consilier 

educativ 

- profesor 

psiholog CSAP 

- diriginţi 

 

- profesori 

- elevi 

-parinţi 

-comunitatea 

locală 

 

Atragerea elevilor 

proveniţi de medii 

de risc şi a 

-Creşterea 

numărului de 

părinţi consiliaţi 

permanent 

 

 -diriginţi,  

 

-psihologul 

- Diriginţi 

-  Parinţi /tutori 

- elevi 
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familiilor acestora 

către serviciile de 

orientare şcolara şi 

profesională pe 

care le oferă CSAP 

- Diversificarea 

formelor de 

consiliere în 

raport cu nevoile 

elevilor 

şcolar 

 

-  CSAP  

 

Realizarea bazei de 

date cu elevii aflaţi 

în situatii de risc 

 

- Realizarea unei 

anamneze 

primare realizate 

de diriginţi în 

vederea 

identificării 

elevilor aflaţi în 

situaţii de risc  şi 

aducerea la 

cunoştintă 

psihologului 

elevii identificaţi 

Decembrie,

2014 

 

-Directorii,  

-diriginţi, -

psiholog şcolar 

 

- cadre 

didactice 

-elevi, parinţi 

-psihologul şcolar 

Dotarea cabinetelor 

de asistentă 

psihopedagogică cu 

materiale 

informative, baterii 

de teste, 

echipamente soft în 

vederea creşterii 

efiecacităţii 

procesului de 

consiliere  

Creşterea 

gradului de 

inserţie 

profesională a 

absolvenţilor 

Creşterea stării 

de bine a 

elevilor, 

părinţilor, 

cadrelor 

didactice 

permanent -Directorul 

adjunct, 

-psihologul 

şcolar 

contabilul 

 

-elevi 

-părinţi 

-cadre didactice 

 

 

PRIORITATEA  3 . Creşterea accesului la educaţie pentru tinerii din 

judeţ  
OBIECTIV: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale de baza şi dotării şcolii cu 

echipamente didactice/ şcolar/ IT  moderne, eficiente 

                   Creşterea numărului de elevi susţinuţi financiar prin burse/ bani de liceu 

 

ŢINTA: realizarea de lucrări de amenajare a  curţilor şcolare 

- continuarea lucrărilor la CAMPUSUL ŞCOLAR 

- atragerea de fonduri de la primărie pentru acordarea a cât mai multe burse 

 

CONTEXT: - Necesitatea şcolii de a dota cu echipamente moderne şi utile laboratoarele şi 

atelierele 

                    - Necesitatea elevilor de a învăţa în condiţii cât mai sigure şi plăcute 

                     - Necesitatea atragerii de fonduri de la Primaria Râmnicului pentru susţinerea 
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elevillor proveniţi din mediul rural, dar şi a celor merituoşi 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectuvului 

Rezultate 

aşteptate 

(masurabile) 

Data de 

finalizare 
Responsabili  Parteneri  

  Realizarea 

demersurilor 

necesare la primărie 

pentru finalizarea la 

timp a lucrărilor de  

reparaţii şi 

igienizare  

Asigurarea 

conditiilor 

normale de 

funcţionare  

16 septembrie 

2014 

 

 

-Directorii, 

-administrator, 

-contabil şef 

 

-DSP 

- Primaria 

Rm.Vâlcea 

 

Menţinerea legăturii 

permanente cu 

Primăria, 

Consiliul Local, 

pentru asigurarea 

utilităţilor, priorităţi 

de reabilitare a 

infrastructurii şi de 

dotare 

Asigurarea 

platilor 

permanent  -Directorii,  

-contabil 

şef 

 

- Primăria  

Dezvoltarea bazei 

materiale pentru 

desfăşurarea unui 

învăţământ modern 

 

Modernizarea 

laboratoarelor 

şi 

cabinetelor 

şcolare 

Conform 

dispoziţiilor 

bugetare 

 

Director 

Contabil şef 

Responsabili 

catedră 

 

- Primărie 

-MECTS 

 

Autorizarea şcolii 

pentru conducere 

auto 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

pregătirii 

elevilor în 

acord cu 

standardele de 

pregătire 

pentru 

calificările din 

domeniul auto 

Iunie 2014 Director 

Contabil şef 

Responsabil 

catedra tehnică 

 

- ISJ-Vâlcea 

- MECTS 

 Identificarea 

elevilor care au 

nevoie de sprijin 

financiar  

Întocmirea 

dosarelor de 

burse/ bani de 

liceu  

Octombrie 

2014 

Director 

Contabil şef 

Comisi burse/ 

bani de liceu 

ISJ 

 Primaria 

Realizarea 

demersurilor 

necesare pentru 

decontarea navetei 

elevilor 

Întocmirea 

bazei de date 

cu elevii 

navetişti 

permanent Diriginti 

Contabil 

bibliotecar 

ISJ 
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PRIORITATEA  4.  Dezvoltarea parteneriatului social în scoala 
 

OBIECTIV: Dezvoltarea parteneriatului public- privat pentru o mai bună adaptare 

a ofertei educaţionale la specificul pieţei locale, dar şi europene 

TINTA : Creşterea cu 25% a numărului de parteneriate realizate la nivelul şcolii 

               Creşterea cu 50% a numărului de absolventi care se angajează la partenerii 

şcolii  

CONTEXT : -  Creşterea mobilităţii tinerilor din zonele rurale spre centrele 

industializate  

Acţiuni pentru 

atingerea obiectuvului 

Rezultate 

aşteptate 

(masurabile) 

Data de 

finalizare 
Responsabili  Parteneri  

  Identificarea şi 

realizarea  acorduri de 

parteneriat  pentru 

realizarea 

proiectelor  şi 

parteneriatelor 

educationale 

 Realizarea 

proiectelor de 

parteneriat  care sa 

vină în sprijinul 

elevilor 

permanent 

 

 

-Director 

-Responsabil 

proiecte 

europene 

-consilier 

educativ 

 

- ISJ-

Vâlcea 

- şcoli din 

U.E. 

 

Participarea la 

consiliere şi consultanţă  

şi cursuri privind 

managementul 

proiectelor .  

Implentarea de 

proiecte  

permanent 

 

-Director 

-Responsabil 

proiecte 

europene 

-consilier 

educativ 

- ISJ 

-CCD 

parteneri 

Implicarea agentilor 

economici în 

dezvoltarea de oferte de 

educaţie relevante 

pentru nevoile elevilor, 

dar şi pietei muncii 

Elaborare de CDL-

uri 

 permanent Directori 

Comisii 

metodice 

CLDPS 

Agenti 

economici  

profesori 

Facilitarea angăjarii 

elevilor la agenţii 

economici parteneri 

Creşterea cu 50% a 

numărului de elevi 

absolvenţi la 

agenţii economici 

parteneri 

permanent Directorii 

Diriginţii 

 maiştrii 

CLDPS 

ISJ 

Agenţi 

economici 

 

 

PRIORITATEA  5. Creşterea adaptabilităţii ofertei  educaţionale la 

cerinţele pieţei  
OBIECTIV: Scăderea ratei somajului în rândul absolvenţilor şcolii 
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                     Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale 

 Înfiinţarea claselor de învăţământ profesional de 3 ani 

TINTA: Actualizarea ofertei şcolii în funcţie de cerinţele de pe piaţa de muncă locală şi 

din zonele învecinate 

              Creşterea numărului de absolvenţi care se angajează în primele 6 luni de la 

absolvirea cu certificatul de competenţe 

CONTEXT : -Realizarea unor anchete realizate de  ANOFM/ AJOFM  care să furnizeze 

informaţii referitoare la rata somajului absolvenţi din seria curentă 

                     -Acordarea de facilităţi tinerilor în vederea deschiderii propriilor firme 

                     -Acordarea şansei de continuare a studiilor respectiv 

completare/diversificare a calificării pentru elevii care termina liceul cu sau fără diploma 

de Bacalaureat 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectuvului 

Rezultate 

aşteptate 

(masurabile) 

Data de 

finalizare 
Responsabili  Parteneri  

Monitorizarea 

absolvenţilor în 

primul an de după 

obţinerea 

certificatului de 

competenţe 

profesionale 

Creşterea 

numărului de 

absolvenţi care 

se angajează în 

primele 6 luni 

de la obţinerea 

certificatului 

semestrial Director 

Consilier educativ 

Diriginţi clase 

terminale 2014-2015 

AJOFM 

Dezvoltarea 

competenţelor 

antreprenoriale în 

rândul elevilor prin 

simularea de creare 

a firmelor proprii 

Creşterea 

numărului de 

elevi care-şi 

înfiinţează 

firme proprii 

permanent 

permanent - psihologul 

Prof. Educaţie 

antreprenorială 

-Camera de 

comerţ 

Introducerea în 

oferta şcolară a 

claselor de 

învăţământ 

postliceal 

Creşterea 

numărului 

elevilor care 

işi continuă 

studiile – elevi 

absolvenţi de 

liceu 

 -directori 

-Membri CEAC 

 

-Agenţi 

economici 

 

 

PRIORITATEA 6. Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale  şi 

parteneriatelor la nivel european în domeniul formării prin învăţământ 

tehnic şi profesional  
OBIECTIV: Valorificarea şi diseminarea exemplelor de bune practici  

                    Dezvoltarea de programe  comune de educaţie inclusivă 

TINTA : Creşterea  numărului de elevi care participă la activităţi extraşcolare 

               Creşterea adaptabilităţii şcolare  
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CONTEXT : -  Creşterea mobilităţii cadrelor în spatiul UE 

                      - Creşterea importanţei activităţilor extraşcolare în dezvoltarea armonioasă 

a personalităţii tinerilor 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectuvului 

Rezultate 

aşteptate 

(masurabile) 

Data de 

finalizare 
Responsabili  Parteneri  

  Identificarea şi 

realizarea  de 

acorduri de 

parteneriat  pentru 

realizarea 

proiectelor  şi 

parteneriatelor 

educaţionale 

 Realizarea 

proiectelor de 

parteneriat  care 

sa vină în 

sprijinul elevilor 

permanent 

 

 

-Director 

-Responsabil 

proiecte 

europene 

-consilier 

educativ 

 

- ISJ-

Vâlcea 

- şcoli din 

U.E. 

 

Participarea la 

consiliere şi 

consultanţă  şi 

cursuri privind 

managementul 

proiectelor. 

Implentarea de 

proiecte  

permanent 

 

-Director 

-Responsabil 

proiecte 

europene 

-consilier 

educativ 

- ISJ 

-CCD 

parteneri 

Implicarea 

agentilor 

economici în 

dezvoltarea de 

oferte de educaţie 

relevante pentru 

nevoile elevilor 

Elaborare de 

CDL-uri 

 permanent Directori 

Comisii 

metodice 

CLDPS 

Agenti 

economici  

profesori 

Stimularea şi 

punerea în valoare 

a elevilor şi 

tinerilor capabili de 

performanţe prin 

concursuri pe 

meserii şi 

olimpiade şcolare; 

Participarea a 

250 elevi la 

concursuri şi 

olimpiade 

şcolare (faza pe 

scoală);  

permanent  Directorii, 

profesorii  

- ISJ-

Vâlcea 

- MECTS 

 

Accentuarea 

caracterului 

interdisciplinar şi 

pluridisciplinar al 

educaţiei; 

Creşterea cu  10 

% a activităţilor 

cu caracter 

interdisciplinar  

permanent  Directorii, -

responsabili -

comisii 

metodice 

 

- Cadre 

didactice 

 

Educarea elevilor 

în spiritul 

cunoaşterii/ 

conservării 

Cunoaşterea 

tradiţiilor 

româneşti şi 

europene; 

permanent -Directorul 

adjunct, 

-consilierul 

educativ 

ONG 
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specificului 

românesc în 

contextul 

procesului de 

integrare 

europeană/ 

globalizare; 

cadre didactice -  

Antrenarea elevilor 

în participarea la 

concursuri de 

proiecte de mediu  

Participarea  a 50 

elevi 

 

conform 

graficului de 

activităţi 

extraşcolare 

 

-Directorul 

adjunct, 

Responsabil 

comisie activit. 

educative 

ISJ-Vâlcea, 

Primăria  

-ONG-uri 

-elevi 

-profesori 

Atragerea copiilor 

şi tinerilor în 

acţiuni cu 

caracter sportiv; 

Participarea a 50  

elevi 

 

conform 

graficului de 

activităţi 

extraşcolare 

-consilierul 

educativ 

-profesorul de 

educatie fizica 

-elevi 

-asociatii 

sportive ; 

Realizarea de 

acţiuni în 

parteneriat de 

informare cu 

privire la situaţiile 

de risc şi a 

formelor de 

agresivitate; 

Scăderea  cu 

65% a actelor de 

violenţă în 

mediul 

şcolar 

 

conform 

graficului 

de activităţi 

extraşcolare 

 

-consilierul 

educativ 

-diriginţi, 

-consilier 

psihopedagogic 

-directorul 

adjunct 

- Poliţia de 

proximitate 

 

Organizarea şi 

desfăşurarea 

acţiunilor la 

nivelul scolii, 

dedicate 

evenimentelor cu 

semnificaţie locală, 

naţională şi 

internaţională 

Participarea a 

800 elevi 

 

conform 

calendarului 

evenimentelor 

naţionale/inter 

naţionale 

 

-Directorul 

adjunct, 

-consilierul 

educativ 

-diriginţi, 

 

- Instituţii 

de 

cultură, 

-elevi 

-ISJ-Vâlcea 

Organizarea de 

schimburi de 

experienta între 

şcoli/ vizite de 

studio, participarea 

la proiecte de 

parteneriat  

Participarea a cel 

putin 20 de cadre 

didactice şi 200 

de elevi 

conform 

calendarului 

evenimentelor 

naţionale/inter 

naţionale 

 

-Directorul 

adjunct, 

-consilierul 

educativ 

-diriginţi, 

 

- Instituţii 

de 

cultură, 

parteneri 

-elevi 

-ISJ-Vâlcea 
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III.2. FINANŢAREA   PLANULUI 
 
        Liceul tehnologic “Căpitan Nicolae Pleşoianu“ din Râmnicu Vâlcea în calitate de 

ordonator  terţiar  de  credite  va  finanţa  activitatea din urmatoarele surse : 

 

I). Din credite de la bugetul local va realiza : 

 cheltuieli de personal 

 cheltuieli materiale şi servicii 

 cheltuieli burse sociale 

 

II). Din credite de la bugetul de stat va realiza : 

 cheltuieli examene naţionale 

 cheltuieli burse „Bani de liceu” 

 cheltuieli materiale şi servicii 

 asistenţa socială 

 cheltuieli pentu mijloace fixe 

 

III). Din venituri proprii va realiza : 

 cheltuieli materiale şi servicii 

 

IV). Din venitul internat şi cantină  se vor realiza : 

 cheltuieli materiale şi servicii 

 

V). Din fonduri europene va realiza: 

 cheltuieli pentru dezvoltarea parteneriatelor europene 

 

 

RESURSE FINANCIARE 
 
PROGNOZA BUGETARA PE ANUL CALENDARISTIC 2016 

 

RESURSE DIN BUGETUL LOCAL: 

  - Cheltuieli cu personal 

  - Cheltuieli cu materialele 

  - Burse 

 

2.780.000 

370.000 

17.000 

RESURSE ATRASE(EXTRABUGETARE): 

- Cheltuieli materiale 

- Obiecte inventar 

 

20.000 

- 
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BUGETUL PE ANUL CALENDARISTIC 2015 

 

RESURSE DIN BUGETUL LOCAL: 

- Cheltuieli cu personal 

- Cheltuieli cu materialele 

- Burse 

 

2.692.000 

366.000 

13.000 

RESURSE ATRASE(EXTRABUGETARE): 

- Cheltuieli materiale 

- Obiecte inventar 

 

27.000 

- 

 

 

EXECUTIA FINANCIAR CONTABILA PE ANUL 2014 

 

RESURSE DIN BUGETUL LOCAL 

 - Cheltuieli cu personal 

 - Cheltuieli cu materialele 

 - Burse 

 

2.835.128 

432.799 

20.000 

RESURSE ATRASE(EXTRABUGETARE): 

- Cheltuieli materiale 

- Obiecte inventar 

 

8.858 

- 
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CAP. IV.   CONSULTARE, MONITORIZARE şi 

EVALUARE 
 

IV.1.  CONSULTARE 
 
       ACŢIUNI  ÎN VEDEREA ELABORĂRII  PAS: 

1. Stabilirea echipei de revizuire PAS şi a responsabilităţilor: 

          - director – Boureci Adrian  

          - director adjunct – Bitică Cristiana  

 - responsabil CEAC – Calotă Luminiţa 

 - coordonator Şcoala gimnazială Spiru Haret – prof. Diculescu Ribana 

          - consilier educativ  - prof. Nica Mădălina 

          - responsabil activităţi extraşcolare - Şcoala gimnazială Spiru Haret – prof. 

Popescu Mădălina 

 

 2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

            -în şedinţa Consiliului profesoral – septembrie 2014 - responsabil  

Boureci Adrian  

            -şedinţa Comitetului de părinţi pe şcoală - responsabil Cristiana  Bitică; 

           -şedinţa Consiliului elevilor pe şcoală - responsabil Nica Mădălina; 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: 

           - chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, agenţilor 

economici, altor parteneri interesaţi în formarea profesională - responsabil Calotă 

Luminiţa; 

           - discuţii colective şi individuale cu principalii  parteneri implicaţi în 

formarea profesională;-reponsabil Boureci Adrian; 

           - interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local.psiholog şcolar 

Cristina Nicula; 

Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional prin 

PRAI. 

4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare 

              - pe baza  rapoartelor de analiză ( Consiliul de Administraţie, Consiliul 

Profesoral, Comisii metodice, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii) – 

responsabil Boureci   Adrian; 

5.  Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare 

spre consultare: 

              - personalului şcolii (în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul 

şedinţelor de catedră) - responsabil Boureci Adrian ; 

              - elevilor (în cadrul Consiliului elevilor) - responsabi Nica Mădălina; 

              - părinţilor (în cadrul întâlnirilor cu părinţii)-responsabil Nicula 

Cristina; 

             - partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat- responsabil 

Boureci Adrian; 
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6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, 

reformularea priorităţilor – prof. Calotă Luminiţa şi echipa de lucru ; 

7.  Elaborarea planului operaţional - în perioada  septembrie –  octombrie 2014 - 

echipa de lucru. 

 

 

SURSE DE INFORMAŢII  CARE AU STAT LA BAZA ELABORĂRII 

PLANULUI DE ACŢIUNE   AL   ŞCOLII : 

 

   Documente de proiectare a activităţii şcolii: 

       - documente ale comisie de curriculum , comisiilor metodice comisie educative,  

comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor; 

       - documente care atestă parteneriatele şcolii; 

        - oferta de şcolarizare. 

   Documente de analiză a activităţii şcolii: 

             - rapoarte de autoevaluare ale CEAC; 

             - rapoarte ale  comisiilor metodice şi comisiilor de lucru din şcoală; 

             - rapoarte ale Consiliului de Administraţie; 

             - rapoarte ale echipei manageriale; 

             - rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii: secretariat, administraţie, 

contabilitate,bibliotecă. 

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 

      - Planul  Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi 

Tehnic, Regiunea Sud- Vest Oltenia ; 

      - Chestionare, discuţii, interviuri; 

       -Rapoarte scrise ale ISJ -Vâlcea  întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 

 

        Procesul de consultare  privind elaborarea PAS-ului a decurs  în conformitate cu 

actiunile propuse, însă s-au întâmpinat greutăţi în colectarea  la timp documentelor  şi 

rapoartelor. 

 

IV.2.  MONITORIZAREA şi EVALUAREA 

PROGRESULUI  DE IMPLEMENTAREA A P.A.S. 
 

      Implementarea Planului de Acţiune al Şcolii va fi realizată de către întregul personal 

al şcolii. 

     Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat prin: 

 Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

 Includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 

Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale comisiilor metodice şi comisiilor de lucru 

din şcoală; 

 Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al 

Consiliului de Administraţie; 

 Revizuire periodică şi corecţii. 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE şi ACTUALIZARE 

A PLANULUI DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

AN ŞCOLAR 2015- 2016 
 

Funcţii/ 

obiective 
Activităţi Resurse Termen Responsabili 

Indicatori de 

performanţă 

1. PROIECTARE 

 

Analiza şi diagonza 

activitate îndrumare şi 

control 

 

Realizarea documentelor de 

planificare a activităţii de 

îdrumare şi control 

1.1 Realizarea analizei şi a 

diagnozei  activitatii din 

Liceul Tehnologic ,, Cpt. N. 

Pleşoianu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umane 

Materiale 

De timp 

31 aug. Director 

Director adj. 

CA 

Studierea activităţii 

1.2. Elaborarea planului de 

activitate anual 

1-17 sept Echipa manag. Realizarea obiectivelor 

din planul managerial 

1.3. Proiectarea activităţii de 

inspecţie şcolară generală 

Conform graf. 

ISJ 

director Identificarea nevoilor 

prioritare pe baza analizei 

SWOT 

1.4.Identificarea nevoilor 

specifice pe problematica 

educaţională 

permanent Comisia educativă  

1.5.Monitorizarea aplicării 

curriculum-ului naţional 

permanent Echipa 

manageriaă 

Comisii metodice 

Realizarea standardelor 

educaţionale 

1.6. Elaborarea graficului 

pentru pregătirea examenelor 

naţionale, olimpiade, 

concursuri şi elevi cu nevoi 

speciale 

1 nov Director CEAC Graficul  de pregătire 

suplimentară 
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Funcţii/ 

obiective 
Activităţi Resurse Termen Responsabili 

Indicatori de 

performanţă 

1.7. Elaborarea  şi selectare a 

materialelor auxiliare 

permanent Director 

Com. met 

 

2. ORGANIZARE 

 

- Îndrumare şi control al 

activităţii didactice şi 

pedagogice 

 

 

 

 

 

 

 

Crearea cadrului 

organizatoric adecvat 

atingerii standardelor 

educationale şi a finalitatilor 

în parteneriat 

 

 

 

Implicarea eficienta a tuturor 

actorilor sociali în educatie 

şi formare 

2.1. Organizarea şi 

desfăşurarea asistenţelor la ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform graf. Director 

Director adj. 

Cel putin 2 asistenţe la 

ore/fiecare prof. 

2.2 Asigurarea demersului 

didactic 

permanent Director 

Director adj. 

Formarea competenţelor 

conform standardelor 

2.3. Asigurarea de suport 

metodologic pentru realizarea 

de programe şi proiecte 

permanent Director 

Director adj. 

Nr. de proiecte şi 

programe 

2.4. Organizarea de concursuri 

şi olimpiade conform 

metodologiilor în vigoare 

Conform graf Resp com met Premii  

2.5. Organizarea de cursuri de 

formare şi însusirea de metode 

noi de lucru cu clasa de elevi 

şi de lucrul cu calculatorul 

Când e cazul Director 

Director adj. 

Resp catedre 

Instruirea cadrelor 

didactice 

2.6. Organizarea de sesiuni de 

informare pentru diseminarea 

informatiilor şi prezentarea 

documentelor şcolare 

Mai-aug Director 

Director adj. 

Resp Com 

metodice 

Cadre didactice 

Prezentare de manuale şi 

auxiliare şcolare 

2.7. Desemnarea şi 

organizarea comisiilor şi 

echipelor de lucru conform 

regulamentelor de funcţionare 

16 septembrie Director 

Director adj. 

Resp Com 

metodice 

Cadre didactice 

Elaborarea deciziilor şi 

repartizarea  

responsabilităţilor 

2.8. Organizarea echipelor de permanent Director Alcătuirea comisiilor de 
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Funcţii/ 

obiective 
Activităţi Resurse Termen Responsabili 

Indicatori de 

performanţă 

lucru în vederea elaborării de 

materiale didactice 

Umane 

de timp 

Director adj. 

Resp Com 

metodice 

 

eleborare a materialelor 

didactice 

2.9. Organizarea  şi 

participarea la acţiuni privind 

facilitarea relaţiilor de 

parteneriat 

permanent Director 

Director adj. 

Resp Com 

metodice 

Cadre didactice 

Coord. Proiecte şi 

prog europ 

Participarea a  5 agenţi 

economici pt. realizarea 

parteneriatelor 

2.10. Organizarea de acţiuni 

de promovare a 

învăţământului profesional şi 

tehnic 

Conform graf Director 

Director adj. 

Resp Com 

metodice 

 

Cunoaşterea importanţei 

calificărilor propuse 

2.11. Participarea la târguri de 

forţă de muncă pentru 

absolvenţi 

Control grafic 

AJOFM 

Director 

Director adj. 

Resp Com 

metodice 

Consilier educativ 

Integrarea socio-

profesională a  70% din 

absolvenţii cu certificat  

3. 

CONDUCEREA 

OPERAŢIONALĂ 

- Operaţionalizarea activităţii 

- Aplicarea legislatiei 

3.1. Formarea şi încadrarea cu 

cadrele didactic respectand 

legislatia în viguare 

 Conf. Graf 

mobilitate pers 

did 

ISJ 

Echipa manag 

CA 

Încadrarea a 100% cu 

personal calificat 

3.2Realizarea procedurilor de 

disciplină a muncii (NTSM, 

PSI) şi de rezolvarea a 

Umane 

Mareriale 

De timp 

permanent Director,  

Director adj. 

Res. Catedre 

Respectarea în totalitate a 

legislatiei în vigoare 
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Funcţii/ 

obiective 
Activităţi Resurse Termen Responsabili 

Indicatori de 

performanţă 

conflictului în spiritul legii  Res. Com NTSM, 

PSI 

Secretar sef. 

4. MONITORIZARE 

EVALUARE 

CONTROL 

- Îndrumarea continuă a 

activităţilor 

 

 

 

 

 

 

- Identificarea  punctelor 

slabe şi a punctelor tari în 

activitate 

4.1 Elaborarea criteriilor şi a 

instrumentelor  de 

monitorizare şi evaluare 

Umane 

Mareriale 

De timp 

 

permanent Director 

Director adj 

CEAC 

Elaborarea unei fise de 

observare şi evaluare 

unitarea  

4.2. Aplicarea criteriilor şi a 

instrumentelor de evaluare 

Umane 

De timp 

 

permanent Director 

 

 

Acordarea punctajelor şi 

a calificativelor 

4.3. Aplicarea metodologiei 

de evaluare 

Umane 

De timp 

 

septembrie Director 

secretariat 

Acordarea punctajelor şi 

a calificativelor 

4.4. Valorificarea rezultatelor 

evaluarii 

Umane 

De timp 

 

Conform 

graficului 

Director 

Director adj. 

Metodisti 

Responsabili 

catedre/ arii 

curriculare 

Acordarea punctajelor şi 

a calificativelor 

4.5 Crearea unei baze de date 

cuprinzand resursele umane şi 

materiale 

Umane 

De timp 

 

Sem I Director 

Secretariat 

 

Acordarea punctajelor şi 

a calificativelor 

4.6. Evaluarea ofertei 

materiale şi a performanţelor  

pe baza criteriilor de 

monitorizare şi evaluare/ sau 

indicatorilor de performanţă 

Umane 

De timp 

 

Sem I Director 

CA 

 

Încadrarea în timp 

Identificarea punctelor 

tari/ slabe 
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Funcţii/ 

obiective 
Activităţi Resurse Termen Responsabili 

Indicatori de 

performanţă 

4.7. Asigurarea organizării şi 

desfăşurării examenelor finale 

Umane 

De timp 

 

Conform grafic Director 

Director adj. 

Secretariat 

 

Număr şi calitatea CDS 

Pregătire BAC/ Teste 

naţională 

 4.8. Monitorizarea şi 

evaluarea proiectelor de 

parteneriat  

Umane 

De timp 

 

Când e cazul Director 

Comisia 

tehnologii 

Încheierea de contracte şi 

convenţii 

5. 

MOTIVARE 

- stimularea şi motivarea 

etico-morala, dar şi materiala 

a cadrelor didactice 

5.1. Stimularea în rândul 

cadrelor didactice a formării 

pe tot  parcursul activităţii 

didactice 

Umane 

De timp 

 

Permanent 

Echipa 

managerială 

Inovaţii didactice şi 

educaţionale 

5.2. Stimularea spiritului de 

competivitate 

Umane 

De timp 

 

Permanent 
Echipa 

managerială 

Premii la olimpiade şi 

concursuri 

5.3. Încurajarea şi sprijinirea 

iniţiativelor prin flexibilitate,  

deschidere spre noutate 

Umane 

De timp 

 

Permanent 
Echipa 

managerială 

Inovaţii didactice şi 

educaţionale 

5.4. Încurajarea 

performanţelor şcolare 

Umane 

De timp 

 

Permanent Echipa 

managerială 

Premiile obţinute şi 

oferirea de  recompense 

5.5. Repartizarea echitabilă, în 

conformitate cu legislaţia în 

vigoare a stimulentelor 

materiale şi morale pentru 

cadrele didactice şi elevi 

Umane 

De timp 

 

Permanent Echipa 

managerialăa 

CA 

Obţinerea de gradaţii de 

merit şi a ltor distincţii 

naţionale 

5.6. Stimularea parteneritului 

educaţional prin preluarea 

Umane 

De timp 

Permanent Echipa 

managerială 

Convenţii şi protocoale 

de parteneriat 
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Funcţii/ 

obiective 
Activităţi Resurse Termen Responsabili 

Indicatori de 

performanţă 

iniţiativelor   

 5.7. Stimularea iniţiativelor în 

atragerea resurselor financiare 

din fonduri europene 

Umane 

De timp 

 

permanent Director 

Contabilitate 

Obţinerea de fonduri 

europene 

6. 

 IMPLICARE 

PARTICIPARE 

6.1 Asigurarea deschiderii şi 

transparentei în actul 

decizional, prin participarea la 

luarea deciziilor 

Umane 

De timp 

Financiare 

permanent Director 

Director adj. 

Responsabili 

catedre/ 

Comisii metodice 

Metodisti 

Preşedintele 

consiliului 

consultativ al 

părinţilor 

Consilieri locali 

pe probleme de 

învăţământ 

Consilier educativ 

Consiliul Elevilor 

 

Nr. de persoane implicate 

6.2. Încurajarea participării  şi 

a initiativeei pentru 

optimizarea funcţionării 

culturii organizationale 

Umane 

De timp 

 

permanent Nr. de persoane implicate 

6.3 Implicarea personalului în 

atragerea de resurse materiale 

şi financiare 

Umane 

De timp 

 

permanent Fondurile extrabugetare 

atrase 

6.4.Atragerea şi implicarea 

elevilor  în eleborarea 

documentelor care ii vizeză, în 

parteneriatul educaţional şi 

alte activităţi 

Umane 

De timp 

 

permanent Nr. elevi implicaţi 

6.5. Organizarea de întâlniri 

periodice cu părinţii, 

autoritatea locală, agenţi 

economici, instituţii, 

organizaţii, ONG-uri,etc.  

Umane 

De timp 

 

permanent Nr. de persoane per 

domeniu implicate 

7. 

FORMAREA/ 

7.1. Participarea la programe 

de formare continuă pentru 

Umane 

De timp 

Conform 

graficului 

Director 

Comisia pentru 

Nr. De participanţi 

certificaţi 
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Funcţii/ 

obiective 
Activităţi Resurse Termen Responsabili 

Indicatori de 

performanţă 

DEZVOLTAREA 

PROFESIONALĂ 

ŞI PERSONALA 

- dezvoltarea competenţelor 

cadrele didactice, auxiliare şi 

personal nedidactic  

 formarea cadrelor 

didactice 

7.2. Organizarea concursului 

naţional       ,, Învăţământul 

profesional şi tehnic pentru 

egalitate în mijlocul 

diferenţelor” 

Umane 

De timp 

 

Conform 

graficului 

Echipa de 

coordonare 

Premii 

Diplome 

Certificate de participare 

7.3. Participarea cadrelor 

didactice la comisiile 

metodice 

Umane 

De timp 

 

Conform 

graficului 

Responsabili 

comisii metodice 

Nr. de participanţi 

7.4. Implicarea profesorilor 

şcolii în redactarea revistei 

CLIPE 

Umane 

De timp 

 

Conform 

graficului 

Director 

Cadre didactice 

Nr. ediţii 

8. 

NEGOCIEREA 

REZOLVAREA 

CONFLICTELOR 

 

- utilizarea negocierii ca 

mijloc de optimizare a 

conflictelor 

8.1. evitarea conflictelor prin 

informare, transparenţă şi 

dezvoltarea spiritului colegial 

Umane 

De timp 

 

permanent Director 

Director adj. 

Cadre didactice 

Evitarea conflictelor 

8.2. Aplicarea legislatiei în 

vigoare privind respectarea 

curriculumului şi evaluării 

Umane 

De timp 

 

permanent Director 

Director adj. 

Cadre didactice 

Înlăturarea erorilor 

8.3. Negocierea şi intervenţia 

optimă în rezolvarea 

conflictelor ce apar 

Umane 

De timp 

 

permanent Director 

Director adj. 

Cadre didactice 

Atmosfera de lucru 

destinsă 

9. 

 COMUNICARE 

INFORMARE 

- asigurarea fluxului 

informaţional 

9.1. Informarea periodică şi 

ritmică 

Umane 

De timp 

 

permanent Director 

Responsabili 

comisii 

Încadrarea în timp 

9.2. Editarea revistei şcolare 

CLIPE 

Umane 

De timp 

permanent Director 

Responsabili 

Cel putin 2 numere anual 
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Funcţii/ 

obiective 
Activităţi Resurse Termen Responsabili 

Indicatori de 

performanţă 

- eficientizarea comunicarii Materiale 

 

comisiii 

9.3. Informarea grupurilor 

ţinta- cadre didactice, elevi, 

părinţi, comunitate cu privire 

la activităţile şcolii 

Umane 

De timp 

 

permanent Director 

Director adj. 

 

Încadrarea în timp 

9.4. Popularizarea prin mass-

media a activităţii şcolii 

Umane 

De timp 

 

permanent Director 

Director adj. 

 

Articole 

Emisiuni Tv 

9.5. Menţinerea canalelor de 

comunicare cu partenerii 

educaţionali 

Umane 

De timp 

 

permanent Director 

inspectori 

Buna funcţionare a 

canalelor de comunicare 

9.6. Organizarea de schimburi 

de bune practici pentru 

dezvoltarea profesională şi 

popularizarea experienţelor 

Umane 

De timp 

 

permanent Director 

Director adj. 

Resposabili 

catedre 

Consilier educativ 

Nr. de schimburi 

experienţă 

9.7. Transmiterea în timp util 

către forurile ierarhice 

superioare a materialelor 

solicitate 

Umane 

De timp 

 

La solicitarea 

acestora 

Director 

Director adj. 

 

Încadrarea în timp 

10 

PARTENERIAT 

10.1. Colaborarea cu agenţii 

economici, asociatii, fundatii, 

instituţii de cultură şi artă, etc. 

Umane 

De timp 

 

permanent Echipa 

managerială 

Nr. colaborări 

convenţii 

10.2. Iniţierea de noi proiecte 

de parteneriat la nivel local, 

naţional şi internaţional 

Umane 

De timp 

 

permanent Director 

Director adj. 

 

Nr. proiecte elaborate 
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 GLOSAR 

 
ADR  – Agenţia de Dezvoltare Regională  

AEL  – Programul Asistent Educaţional pentru Liceu 

AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

APC  – Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor 

CCD  – Casa Corpului Didactic 

CES  –Cerinţe Educaţionale Speciale 

CJAPP– Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 

CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională 

ECDL – "European Computer Driving Licence" (Licenţă Europeană pentru  Conducerea 

Calculatorului) 

HG  – Hotărâre de Guvern 

IMM – întreprinderi mici şi mijlocii 

INS – Institutul Naţional de Statistică 

ÎPT – învăţământul profesional şi tehnic 

ISCED – (în engleză în text)-Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei  

MEC  – Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

MEN  – Ministerul Educaţiei Naţionale 

MECI  – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

MECT – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

ONG  – Organizaţie Nonguvernamentală 

PAS  – Planul de acţiune al şcolii 

PESTE  – (Politic, Economic, Social, Tehnologic, Ecologic) 

PLAI  –   Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic 

PRAI  – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic  

SAM  – Şcoala de Arte şi Meserii  

SPP  – Standarde de Pregătire Profesională 

SWOT – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi), Threats 

(Ameninţări)   

TVET  – Învăţământ profesional şi tehnic  
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ANEXE   
     Anexa 1.  PLAN DE ŞCOLARIZARE  2014-2015 

     Anexa 2.   PROPUNERE  PROIECT  A  PLANULULUI  DE  ŞCOLARIZARE   

PENTRU ANUL ŞCOLAR  2015 / 2016 

 

Anexa 1 

PLAN DE ŞCOLARIZARE  2014-2015 
 

CLASA PROFIL/DOMENIU CALIFICAREA 
NR 

CLS 
NR 

ELEVI 

a-IX-a zi Tehnic/Mecanic Tehnician transporturi 2 59 

a-IX-a zi 
Tehnic/Construcţii şi 

lucrări publice 

Tehnician instalator pentru 

construcţii 
1 29 

a-IX-a zi Tehnic/Mecanic Mecanic Auto 1 27 

a-IX-a  seral Tehnic/Mecanic Tehnician transporturi 1 27 

a-X-a zi 
Tehnic/Mecanic/Mecanică 

de motoare 
Tehnician transporturi 1 31 

a-X-a zi 
Tehnic/Construcţii şi 

lucrări publice 

Tehnician instalator pentru 

construcţii 
1 20 

a-X-a seral 
Tehnic/Mecanic/Mecanică 

de motoare 
Tehnician transporturi 1 28 

a-XI-a zi Tehnic/Mecanic Tehnician transporturi 1 34 

a-XI-a zi 
Construcţii şi lucrări 

publice 

Tehnician instalator pentru 

construcţii 
1 28 

a-XI-a  seral 

rd 
Tehnic/Mecanic Tehnician transporturi 2 58 

a-XII-a  zi Tehnic/Mecanic Tehnician transporturi 3 51 

a-XII-a  zi 
Tehnic/Construcţii şi 

lucrări publice 

Tehnician instalator pentru 

construcţii 
1 15 

a-XII-a  

seral RD 
Tehnic/Mecanic Tehnician transporturi 1 35 

a-XIII-a 

seral RP 
Tehnic/Mecanic Tehnician transporturi 1 20 

a-XIII-a 

seral RD 
Tehnic/Mecanic Tehnician transporturi 1 24 

a-XIV-a  

seral Rp 
Tehnic/Mecanic Tehnician transporturi 2 41 

a-XIV-a  

seral Rp 

Tehnic/Construcţii şi 

lucrări publice 

Tehnician instalator pentru 

construcţii 
1 18 

a-X-a 

Învăţământ 
Tehnic/Mecanic Tinichigiu Vopsitor Auto 1 24 
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Profesional 

a-XI-a 

Învăţământ 

Profesional 

Tehnic/Mecanic 
Maşinist utilaje cale şi 

terasamente 
1 28 

Stagii 

practica 
Tehnic/Mecanic Mecanic auto 1 18 

Postliceala 

Anul I 
Tehnic/Transporturi Tehnician diagnosticare auto 1 26 

Postliceala 

Anul I 
Tehnic/ Transporturi Tehnician instructor auto 1 23 

Postliceala 

Anul II 
Tehnic/ Transporturi Tehnician diagnosticare auto 1 40 

Postliceala 

Anul II 
Tehnic/ Transporturi Tehnician instructor auto 1 32 

Maiştri AN 

I 
Tehnic/ Mecanic Maistru Mecanic 1 26 

Maiştri AN 

II 
Tehnic/ Mecanic Maistru Mecanic 1 23 

 

 

 

STRUCTURA “SPIRU HARET” 
CLASA NR CLS NR ELEVI 

Învăţământ Preşcolar 1 25 

Clasa pregătitoare 1 12 

Învăţământ Primar 4 64 

Învăţământ Gimnazial 4 58 
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Anexa 2.    
 PROPUNERE  PROIECT  - PENTRU PLANUL  DE  ŞCOLARIZARE   

PENTRU ANUL ŞCOLAR  2015 / 2016 
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