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3. Planul operaţional 

 
 
 

Prioritate 1 

Corelarea ofertei şcolare  cu  nevoile de calificare şi sporirea atractivităţii calificărilor în domeniile Economic 

şi Turism şi alimentaţie 

Obiectiv 1.1: 

Realizarea unei note de fundamentare bine argumentată în vederea redimensionării cifrei de şcolarizare 

pentru anul şcolar 2019-2020, în acord cu recomandările din PLAI şi PRAI. 

Context: 

Şcoala răspunde nevoilor de formare profesională în domeniul serviciilor din judeţul Constanţa. Din analiza 

evoluţiei prognozate pentru cererea potenţială pe activităţi economice în perioada 2016-2020, în domeniile economic 

şi  alimentaţie publică, se estimează trenduri de creştere a cererii pe piaţa muncii. 

Nevoia de diversificare a activităţilor economice presupune pregătirea tinerilor pentru valorificarea 

potenţialului turistic oferit de judeţul Constanţa şi nu numai. Pornind de la aceste considerente se urmăreşte 

creşterea ofertei către activităţile din hoteluri şi restaurante. 

 

Ţinta: 

Aprobarea de către ISJ Constanţa a planului de şcolarizare pentru 2019-2020, în forma propusă de Consiliul 

de Administraţie al şcolii. 



 

Plan de măsuri 2018 – 2019 
Prioritatea 1 – O1.1 

 
Acţiuni pentru  

atingerea obiectivelor 
Indicatori de performanţă 

Orizont de 
timp 

Persoane 
responsabile 

Parteneri Cost 
Surse de 
finanţare 

Consultarea agenților 
economici locali în 
vederea identificării 
calificărilor cerute pe 
piaţa muncii 

 Aplicarea chestionarelor privind 
analiza de nevoi a agenţilor 
economici din municipiul  Mangalia 

Februarie 
2019 

Directorul  
Director adjunct 
Persoane 
implicate în 
practica elevilor  

Agenţi 
economici 
A.J.O.F.M. 

Costuri 
chestiona
re 

Surse 
proprii 

Promovarea în  
rândul elevilor din clasa 
a VIII-a a ofertei 
educaţionale pentru anul 
şcolar 2019 – 2020, 
subliniind oportunităţile 
calificărilor în profilul 
Servicii specific şcolii 
noastre 

Participarea la manifestarea ,,Ziua 
porților deschise” a cel puţin 10 elevi 
din fiecare instituţie de învăţământ 
care furnizează absolvenţi de 
gimnaziu. 

 Conform 
calendarului 
propus de ISJ 
Cța  

Director 
Director adjunct 

Reprezentanţi 
ai comunităţii 
locale, ai ISJ 
Cţa, ai Primăriei 
ai părinţilor 

Costuri 
pliante, 
mape,  
banere 
protocol 

Surse 
proprii 
Extra-
bugetare 

Organizarea unor 
activități sub genericul 
,,Târgul meseriilor” 
destinat promovării 
învățământului 
profesional de 3 ani. 

Participarea absolvenților de 
gimnaziu din toate școlile generale 
din Mangalia și zonele limitrofe 

Conform 
calendarului 
admiterii în 
învățământul 
profesional 

Director 
Director adjunct 
Responsabil arie 
curriculară 
tehnologii 

Directori și 
diriginți de la 
școlile generale 

  

Consultarea agenților 
economici în vederea 
efectuării practicii elevilor 
conform curriculum-ului,  
în acord cu interesele 
ambelor părţi, dar cu 
respectarea structurii 
anului şcolar 

Încheierea  acordurilor  cu cel puțin 
7 unități economice din Mangalia 
pentru desfăşurarea stagiilor de 
pregătire practică a elevilor 
 

Octombrie 2018 Directorul 
Directorul adjunct 
Şef arie 
curriculară 
Tehnologii 
 

Agenţi 
Economici 
ISJ Constanţa 
 

 
 
 

- 

 
 
- 



 

Prioritate 1 

Corelarea ofertei şcolare cu nevoile de calificare şi sporirea atractivităţii calificărilor în domeniile Economic, 

Comerț, Turism şi alimentaţie 

Obiectiv 1.2: 

Şcolarizarea elevilor prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani în vederea obţinerii certificatului de 

calificare profesională pentru nivelul III de calificare, în domeniile în care există un excedent al ofertei locurilor de 

muncă 

Context: 

Restructurarea învăţământului profesional și tehnic oferă o alternativă de formare inițială prin înscrierea 
absolvenților clasei a VIII-a la învățământului profesional de 3 ani, în urma participării la probe  suplimentare. 
Calendarul admiterii asigură posibilitatea înscrierii la IP3 în 2 etape, în funcție de  situația școlară a elevilor 
(promovați în luna iunie sau în luna august) în limita locurilor disponibile după caz. Învățământul profesional cu 
durata de 3 ani se finalizează cu examen pentru obținerea calificării profesionale, nivel III, cu posibilitatea continuării 
studiilor în ciclul superior al liceului.  

Conform tuturor statisticilor privind cererea pieţei muncii, agenţii economici solicită în special absolvenţi cu 
nivel III de calificare profesională. Nivelul IV oferă calificări cu care absolvenţii pot ocupa posturi de tehnicieni, însă 
oferta de angajare este mai redusă decât în cazul absolvenţilor cu nivel III de calificare. Şcolii îi revine sarcina de 
a consilia şi orienta în mod corect elevii, spre traseul de formare care să corespundă aspiraţiilor, dar şi capacităţilor 
elevilor 

Ţinta : Asigurarea condițiilor pentru funcționarea a cel puţin o clasă de învăţământ profesional cu durata de 

3 ani, în acord cu interesul comunității locale 



 

Plan de măsuri 2018 – 2019 
Prioritatea 1 – O1.2 

 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de performanţă 
Orizont de 

timp 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 
finanţare 

Prezentarea elevilor şi 
părinţilor a nomenclatoarelor 
calificărilor profesionale şi a 
competenţelor ce urmează să 
le dobândească 

Participarea activă şi responsabilă la 
procesul de instruire practică 
Cunoaşterea finalităţilor procesului de 
predare – învăţare 

Octombrie 
2018 

Director 
Diriginții 

claselor de 
învățământ 
profesional 

nou înființate 

Reprezentanți 
ai agenților 
economici 

  

Optimizarea condițiilor  pentru 
desfășurarea pregătirii practice 
a elevilor din învățământul 
profesional de 3 ani 

Încheierea contractelor pentru 
pregătirea practică a elevilor de la 
învățământul profesional de 3 ani 

Octombrie 
2018 

Director 
Agenți 

economici 
Părinți 

  

Elaborarea  Curriculum 
în Dezvoltare Locală în acord 
cu interesele agenţilor 
economici parteneri 

Curriculum în Dezvoltare 
Locală  (CDL) pentru clasele a IX-a, a 
X-a și a XI-a învățământ profesional și 
liceu aprobat de ISJ 

Octombrie 
2018 

Director 
Şef arie 

curriculară 
Tehnologii 

Șefi catedre 

Profesori de 
specialitate, 

Agenţi 
economici 

  

Stabilirea necesarului de 
materiale şi echipamente 
necesare pregătirii practice 

Referate cu necesar pentru 
desfăşurarea instruirii practice a 
elevilor. Lunar 

Administrator 
financiar 
Şef arie 

curriculară 
Șefi catedră 

Agenţi 
economici, 
Primăria 

Materii 
prime, 

echipament 
tehnologic 

Buget de 
Consiliul 

local 
Resursele 

scolii 



 

 
Prioritatea 2 

Implementarea conceptului de cultură a calităţii în procesul educaţional 

 

Obiectiv 2.1: 

Generalizarea utilizării metodelor activ-participative în procesul de predare-învăţare şi evaluare formativă 

a elevilor 

 

Context: 

În practica profesorilor se constată nevoia dezvoltării competenţelor metodice necesare, atât în ceea ce 

priveşte noile abordări în relaţia cu elevul, cât şi în proiectarea şi aplicarea în parteneriat a curricumului în 

dezvoltare locală. 

Facilitarea transferului pe scară largă a experienţei şi a bunei practici sunt importante pentru stimularea 

spiritului critic necesar schimbării. 

 
 
Ţintă: 

Până la sfârşitul anului şcolar 2018- 2019, toate cadrele didactice din şcoală aplică învăţarea centrată pe 

elev în scopul îmbunătățirii rezultatelor școlare 



 

Plan de măsuri 2018 – 2019 
Prioritatea 2 – O2.1 

 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivelor 
Indicatori de performanţă 

Orizont de 
timp 

Persoane 
responsabile 

Parteneri Cost 
Surse de 
finanţare 

Evaluarea stilurilor de 
învăţare ale elevilor 

Cunoaşterea stilurilor de învăţare 
ale tuturor elevilor școlii 

Octombrie 
2018 

Director adj 
Psihologul 
şcolar 

 
Diriginţii 
Profesorii 

  

Participarea cadrelor 
didactice la activităţile 
metodice specifice fiecărei 
catedre sau la cursuri de 
formare 

Un număr de cel puţin 4 cadre 
didactice din fiecare arie curriculară 
participă la acţiuni metodice privind 
aplicarea învăţării centrate pe elev, 
sau participă la cursuri de formare 

Conform 
graficelor 
activităţilor 
Centrelor 
metodice 

Şefii de catedre 
Şefii de arie 
curriculară 

Cadre 
didactice 
formatori 
CCD 

 Programe de 
formare 
continuă 
Resursele 
şcolii 

Aplicarea metodelor de 
predare-învăţare  centrate pe 
elev la clasă reflectate în 
rezultatele școlare ale 
elevilor 

Promovabilitate la sfârșitul anului 
școlar de min. 90% la toate clasele 
Creșterea procentului de 
promovabilitate la bacalaureat cu 
minimum 1,5 % față de anul școlar 
trecut 

Semestrial Şefii de arii 
curriculare 

Metodişti 
Responsabili 
de cerc 
pedagogic 
 

Materiale 
didactice 

Resurse proprii 
Resursele 
şcolii 

Organizarea de lecţii 
demonstrative 

O lecţie/semestru la nivelul fiecărei 
catedre cu aplicarea metodelor 
centrate pe elev 

Semestrial Şefii de arii 
Curriculare 
Şefii de catedre 

Membrii 
ariilor 
curriculare 

 Resurse proprii 
Resursele 
şcolii 

Monitorizarea aplicării la ore 
a metodelor centrate pe elev 

Cel puţin o interasistenţă la oră 
pentru fiecare cadru didactic 
confirmată prin Fişă de 
interasistenţă 

Conform 
graficelor de 
asistență 

Director 
Şefii de arii 
Curriculare 
Şefii de catedră 

Director 
adjunct 
Șefii de 
catedre 

 Resurse proprii 
Resursele 
şcolii 

Promovarea metodelor active 
de predare - învăţare 

Folosirea eficientă a bazei 
didactice  
Lecţii AEL la disciplinele pt. care 
există programe AEL 

Permanent 
 
Conform 
graficului 

Directorii 
Responsabilii de 
catedre şi de 
Comisii 
metodice 

 Inspectorii 
de 
specialitate 

  



 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de performanţă 
Orizont de 

timp 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 
finanţare 

Participarea elevilor la 
concursurile şcolare şi 
olimpiade -  faza locală,  
judeţeană si naţională 

Obţinerea cel puțin a unui premiu 
sau mențiune la concursurile 
şcolare şi olimpiade pentru fiecare 
disciplină 

Conform 
graficului 
olimpiadelor şi 
concursurilor 
şcolare 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

Toţi 
profesorii 

Materiale 
didactice 

Resursele 
şcolii 

Dezvoltarea abilităților 
antreprenoriale ale elevilor 

Înființarea a minimum 5 firme de 
exercițiu noi la clasele a XI-a și a 
XII-a 

Octombrie 
2018 

 Responsabil 
arie Tehnologii 

Profesorii-
economiști 

Materiale 
didactice 

 



 

Prioritatea 2 

Implementarea conceptului de cultură a calităţii în procesul educaţional 

 

Obiectiv 2.2: 

Introducerea autoevaluării la toate nivelurile, ca mecanism de asigurare a calităţii 

 

 

Context: 

Asigurarea calităţii este un proces desfăşurat pe termen lung, care necesită o planificare şi o organizare 

minuţioasă. Pentru realizarea îmbunătăţirii continue a calităţii învăţământului, întreg personalul, inclusiv elevii, 

trebuie încurajat în sensul evaluării propriei performanţe şi identificării domeniilor ce necesită îmbunătăţiri. 

 

 

Ţinta: 

Implementarea completă a sistemului de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale. 



 

Plan de măsuri 2018 – 2019 
Prioritatea 2 – O2.2 

 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivelor 
Indicatori de performanţă 

Orizont de 
timp 

Persoane 
responsabile 

Parteneri Cost 
Surse de 
finanţare 

Cunoaşterea de către toate 
cadrele didacticei a elementelor 
specifice sistemului de asigurare a 
calităţii din învăţământ 

Rapoarte de autoevaluare a 
calităţii 

Semestrial Directori 
Comisia de 
asigurare 
a calităţii 

ISJ Constanţa 
Unităţi şcolare 
din reţeaua de 
interasistenţă 

 Surse proprii 

Reactualizarea bazei de date cu 
toate programele şcolare şi 
Standardele de Pregătire (SPP) 
pentru toate nivelurile 
 

 CD-uri cu programele 
analitice şi SPP-urile la toate 
nivelurile şi calificările 

Octombrie 
2018 

Directori 
Responsabilii de arii 
curriculare 

 CEAC la nivelul 
ISJ Constanţa 

  

Analiza Standardelor de calitate  
corespunzătoare calificărilor 
promovate de şcoală 

Cunoaşterea noilor 
standarde de calitate de 
către toate cadrele didactice 
ale unităţii şcolare 

Septembrie 
2018 

CEAC a şcolii 
Responsabilii arii 
curriculare 

CEAC a ISJ Cţa  
Responsabilii de 
cerc pedagogic 

  

Planificarea activităţilor 
didactice pentru anul şcolar în curs 
în concordanţă cu programele şi 
SPP. 
 

Toate cadrele didactice au 
planificări calendaristice şi 
proiecte ale unităţii de 
învăţare 

Octombrie 
2018 

Director adjunct 
Responsabili arii 
curriculare 
 

Inspectori de 
specialitate 
Metodişti 

  

Autoevaluarea activităţii  comisiilor 
metodice şi evaluare internă a 
calităţii 

Întocmirea rapoartelor de 
activitate şi de autoevaluare 
semestriale şi anuale 

 
Semestrial 

Responsabilii 
comisiilor metodice 
Şefii de catedre 
Comisia CEAC 
a şcolii 

Elevi şi părinţi 
Absolvenţi 
Beneficiari 
externi ai 
educaţiei 

  

Evaluarea obiectivă a personalului Completarea fişei de 
autoevaluare în raport cu fişa 
postului de către tot 
personalul angajat al şcolii 

 Conform 
graficului 

Director, 
Responsabilii de 
catedră/ 
compartimente 

Consiliul de 
Administraţie 
Liderii de 
sindicat 

  



 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de performanţă 
Orizont de 

timp 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 
finanţare 

Analiza desfăşurării practicii 
comasate la agenţii economici 

Fişele de evaluare a practicii 
comasate să răspundă în 
proporţie de 90% 
competenţelor ce trebuie 
atinse prin standarde 

Iulie 2019 Director Agenți economici   

 

 



 

 
Prioritatea 2 

Implementarea conceptului de cultură a calităţii în procesul educaţional 

 

 

Obiectiv 2.3: 

Creşterea dimensiunii europene a educaţiei în Colegiul Economic Mangalia în sensul promovării 

inter/transdisciplinarităţii 

 

 

Context: 

Colegiul Economic Mangalia a participat la selecția organizată de Agenția Națională pentru derularea  proiectelui de 

mobilittate - Erasmus+ pentru învățare, adresat elevilor din ciclul superior al liceului, în parteneriat cu firme din economia 

europeană - fiind declarat eligibil 

 
 
Ţinta: 

Participarea la proiectul de mobilitate Eramus+, Dezvoltarea profesională și personală prin plasament european de 

învățare - proiect nr. 2018-1-RO01-KA102-047778  

  

 

 



 

Plan de măsuri 2018 – 2019 
Prioritatea 2 – O2.3 

 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de 
performanţă 

Orizont de 
timp 

Persoane 
responsabile 

Parteneri Cost 
Surse de 
finanţare 

Selecția participanților  Selectarea a 44 de elevi și 6 
profesori însoțitori 

Noiembrie 
2018 

Comisia de 
selecție 

   

Detalierea Acordului de 
formare împreună cu 
organizațiile de primire 

Acord de formare finalizat Noiembrie 
2018 

Director 
Responsabil 
proiect 

Agenția Națională   
 

Pregătirea stagiului  Derularea unui program de 
inițiere lingvistică și culturală 
adresat participanților 

Decembrie 
2016  

Comisia de 
pregătire a 
elevilor 

    Fonduri 
europene 

Derularea a trei stagii de 
formare în Granada (Spania), 
Portugalia și Paphos (Cipru) 

Trei fluxuri de formare în 
calificările Tehnician în 
turism, Tehnician în activități  
și Tehnician în activități de 
comerț 

Decembrie 
2018 

Februarie 
2019 

Aprilie-Mai 
2019 

Director 
Cadre didactice 
participante 

MEP Europroject 
Granada S.L.-Spania 
 
Rivensco Consulting 
Ltd.-Cipru 
 
Associação 
Intercultural Amigos da 
Mobilidade ( AIAM ) -
Portugalia 

Suportate 
de  Agenția 
Națională 

 

Diseminarea rezultatelor 
proiectului și a măsurilor de 
asigurare a sustenabilitate a 
acestuia 

Manifestare reflectată  în 
presa locală şi judeţeană 
 

 Iulie 2019 Director 
Director adjunct 
Echipa de 
organizare 

ISJ C-ţa 
Părinți 
Elevi 
Reprezentanți ai 
comunității locale 

 Sponsori 
Resurse 
extrabugetare 

 
 
 
  
 



 

 
 

Prioritatea 3 

Dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională 

 

Obiectiv 3.1: 

Diversificarea  activităţilor de informare şi consiliere pentru carieră a elevilor și părinților 

 

 

Context: 

Eficienţa activităţilor de orientare şi consiliere facilitează atingerea unui maxim al performanţelor individuale, 

personale şi profesionale, în funcţie de interesele şi capacităţile fiecăruia, în condiţiile unui sistem deschis cu acces 

sporit pe verticala nivelurilor de calificare. În prezent, se constată la elevii care sunt în situaţia de a lua o decizie, un 

deficit de informaţii de bază privind perspectivele profesionale  cu privire la alternativele oferite de traseele de 

formare. Pentru a corecta acest neajuns, este necesar ca un set de informaţii esenţiale pentru elevii din anii terminali 

să fie în mod sistematic şi controlat adusă la cunoştinţa lor, pentru a facilita o decizie în cunoştinţă de cauză. 

 
Ţinta: 

Cunoaşterea ofertei şi a alternativelor de formare profesională de către toţi elevii din anii terminali şi de către 

părinţii acestora 



 

 
Plan de măsuri 2018 – 2019 

Prioritatea 3 – O3.1 
 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de performanţă 
Orizont de 

timp 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 
finanţare 

Identificarea intereselor 
profesionale şi a aptitudinilor 
elevilor de clasa a XII a liceu 

80% dintre elevi de clasa a XII a 
îşi vor cunoaşte interesele şi 
aptitudinile profesionale în 
vederea stabilirii unui plan de 
carieră 

Martie – 
Aprilie 2019 

Diriginţii 
Psiholog şcolar 

Psihologul 
şcolar  
Agenţii 
economici 
Părinţii 

  

Consiliere individuală şi de 
grup pentru creşterea 
încrederii în sine şi 
îmbunătăţirea abilităţilor cheie 

Toți elevii claselor terminale vor 
participa la cel puțin o ședință 
de consiliere în carieră 

An școlar 
2018-2019 

Diriginţii 
 

Psihologul 
şcolar  
Psihologi 
specializaţi 

  

Organizarea unor sesiuni de 
exersare a unor elemente de 
marketing personal 

80% dintre elevi sunt pregătiţi 
pentru tranziţia de la şcoala la 
locul de muncă 

Semestrul II Psihologul şcolar 
Diriginţi 

Psiholog 
şcolar 

  

Asistarea elevilor pentru 
identificarea traseelor posibile 
de educaţie şi formare 
profesională 

80% dintre elevi identifică 
traseul de formare în carieră, 
domeniul de interes și abilităţilor 
lor 

Semestrul II Diriginţii Psihologul 
şcolar 
 Părinţi 
interesaţi 

 . 

Oferirea unor suporturi 
informaţionale necesare 
diriginţilor în activitatea de 
consiliere şi orientare în 
carieră 

Elaborarea unor suporturi 
informaţionale necesare 
diriginţilor în activitatea de 
consiliere şi orientare 
vocațională 

Aprilie 2019  Director 
Psiholog şcolar 
CPPE 

Diriginţii   



 

Prioritatea 3 

Dezvoltarea capacităţii de informare şi consiliere profesională 

 

Obiectiv 3.2: 

Oferirea de înţelegere şi sprijin adolescenţilor cu probleme cognitive, emoţionale şi comportamentale prin 

intermediul consilierilor 

Context: 

În societatea în care trăim adolescenţii se simt ca într-un vârtej informaţional, unde sunt nevoiţi să asimileze 

un număr mare de informaţii şi au nevoie de o selecţie a acestora. Ruşinea, teama  de a nu fi ridiculizaţi de ceilalţi 

îi împiedică pe mulţi să solicite ajutor de specialitate. Apare necesitatea înfiinţării unui club cu structură eterogenă, 

care să le ofere oportunitatea de a fi ajutaţi să –şi gestioneze singuri problemele existenţiale  

 

 
Ţinta: 

 
Continuarea activităților în cadrul clubului “Adolescenţii consilieri” cu scopul de a  acorda sprijin adolescenţilor 

ce au blocaje în relaţionarea cu ceilalţi, pentru a avea mai multă deschidere către cabinetul psihologic. 



 

 
 

Plan de măsuri 2018 – 2019 
Prioritatea 3 – O3.2 

 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de 
performanţă 

Orizont de timp 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 
finanţare 

Continuarea activităților 
Clubului ,,Adolescenţii 
consilieri” şi derularea de 
activităţi de optimizare şi 
dezvoltare personală a 
membrilor 

Consilierea elevilor 
din toate clasele  
ciclului inferior al 
liceului 

An școlar 2018-
2019 

Psihologul şcolar CJRAE Constanţa 
Directorul adjunct 
Diriginţii 

 Fonduri 
extrabugetare 
Sponsori 

Activităţi informaţional-
educative adresate elevilor 
liceului, prin campanii de 
informare în masă. 

8 buletine 
informative pentru 
adolescenţi 

 Lunar Psihologul şcolar Psihologul şcolar 
Directorul adjunct 
Diriginţii 

 Fonduri 
extrabugetare 
Sponsori 

Realizarea feed-back ului 
proiectului 

Chestionare privind 
impactul proiectului 
asupra elevilor 

Mai 2019 Psihologul şcolar Psihologul şcolar 
Directorul adjunct 
Diriginţii 

 Fonduri 
extrabugetare 
Sponsori 

Activități de consiliere 
individuală a elevilor 

Consilierea a min. 
80% din efectivele 
fiecărei clase 

Permanent Psihologul şcolar 
Diriginți 

   

 

  



 

 
Prioritatea 4 

Prevenirea şi reducerea absenteismului, a abandonului şcolar şi a conflictelor elev-elev şi profesor-elev 

 

Obiectiv 4.1: 

Creșterea gradului de securitate în școală, stimularea toleranței șia oportunităților de rezolvare constructivă 

aa conflictelor. Cointeresarea elevilor şi părinţilor în prevenirea abandonului şcolar şi a conflictelor. 

 

Context: 

În contextul economic şi social actual dificultățile financiare se resimt în special în rândul familiilor din mediul 

rural, care fac faţă din ce în ce mai greu cheltuielilor pentru trimiterea la şcoală a copiilor. Rata abandonului şcolar 

tinde să ia amploare, în sensul că unii elevi preferă să iasă din sistem, fie pentru a se angaja, fie pentru că nu-şi 

mai pot plăti cheltuielile cu frecventarea unei forme de învăţământ. De asemenea, lipsa supravegherii de către 

părinţii plecaţi la muncă în străinătate conduce la scăderea interesului elevilor pentru şcoală. 

 

Ţinta: 

Reducerea absenteismului la toate clasele şi prevenirea cazurilor de abandon şcolar în ciclul inferior al 

liceului  



 

Plan de măsuri 2018 – 2019 
Prioritatea 4 – O4.2. 

 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivelor 
Indicatori de performanţă 

Orizont de 
timp 

Persoane 
responsabile 

Parteneri Cost 
Surse de 
finanţare 

Identificarea elevilor care 
prezintă riscul abandonului 
şcolar 

Stabilirea nominală a elevilor care 
prezintă pericolul de abandon din diferite 
motive 
(probleme materiale, şi financiare, 
dezinteresul elevului pentru învăţătură, 
lipsa supravegherii părinţilor etc.) 

30 octombrie 
2018 

Director adjunct 
Consilier educativ 

Diriginţii 
Psiholog 
şcolar 

- - 

Monitorizarea prezenţei elevilor 
la programul şcolar al elevilor 

Reducerea cu 10% a  elevilor 
exmatriculați din cauza absenţelor 
nemotivate și cu 20% a nr. total de 
absențe nemotivate 

Semestrial Director adjunct 
Comisia de disciplină 
Diriginţii 

Părinţii - - 

Consiliere specială pentru 
elevii care prezintă riscul 
abandonului şcolar sau 
inadaptare 

Rezolvarea tuturor cazurilor care 
necesită asemenea intervenţii 

Permanent  Psiholog şcolar 
 Diriginţii  

 Părinţii - - 

Sprijinul financiar al elevilor cu 
cele mai grave probleme 
financiare 

Sprijin financiar pentru cel puţin 3 elevi cu 
probleme financiare în fiecare semestru 

Semestrial Director 
Director adjunct 
Consilier educativ 

Asociaţia de 
părinţi 
,,Școala 
copilului 
meu” 
Agenţi 
economici 

 Extra-
bugetare 

Îmbunătăţirea relaţiilor 
interumane și gestionarea 
corespunzătoare a  
eventualelor conflicte din 
cadrul scolii (elev-elev, 
profesor-elev, profesor-
clasa) 

 Rezolvarea tuturor conflictelor apărute la 
nivelul scolii  
Rezolvarea tuturor cazurilor care 
necesită intervenţia Poliţiei de 
Proximitate 

 
Permanent 
 
 

Director  
Director adj  
Consilier şcolar 
Comisia de disciplină 
Psihologul şcolar 
Diriginţii 

Poliţia de 
proximitate 
 

  



 

Prioritatea 5 

Eficientizarea şi dezvoltarea activităţilor de parteneriat social 

 

 

Obiectivul 5.1: 

Atragerea unui număr cât mai mare de parteneri în susţinerea instruirii profesionale a elevilor şi a cadrelor didactice 

 

Context: 

 

În condiţiile creşterii concurenţei între firme, managerii unităţilor economice sunt nevoiţi să realizeze angajări de personal 

calificat, iar selecţia se impune a fi cât mai riguroasă.  Şcoala trebuie să constituie principala sursă de recrutare a angajaţilor, de 

aceea îi revine sarcina de a acoperi o plajă cât mai largă a calificărilor şi de a furniza absolvenţi care şi-au format competenţe 

tehnice generale şi competenţe cheie, dar şi competenţe specializate. Pentru aceasta este nevoie de eficientizarea şi 

dezvoltarea activităţilor de parteneriat social. 

 
 
Ţinta: 

Încheierea  unui număr cât mai mare de parteneriate cu parteneri sociali locali, judeţeni, regionali  



 

Plan de măsuri 2018 – 2019 
Prioritatea 5 – O5.1. 

 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de performanţă 
Orizont de 

timp 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 
finanţare 

Încheierea contractelor  de 
colaborare şcoală - agent 
economic atât pentru ciclul 
inferior al liceului, cât şi 
pentru ciclul superior 

Efectuarea stagiilor de pregătire 
practică pentru cel puțin 1 clasă 
de liceu pentru fiecare an de 
studiu 
 

Octombrie 
2018 

Directorii 
Cadre didactice de 
specialitate 

Agenţi 
economici 

  

Implicarea părinţilor sau a 
tutorilor legali în procesul 
instructiv– educativ al elevilor 

Încheierea protocolului 
şcoală - elev – părinte 
 

Anual Director 
Consilier educativ 
Diriginţi 

Părinţi   

Organizarea unor activităţi şi 
evenimente comune, în 
parteneriat cu factorii sociali 
interesaţi 

Plan de activităţi în parteneriat An școlar 
2018-2019 

Director adjunct 
Consilier educativ 

ONG-uri 
Agenţi economici 

 Resurse 
Extrabugetare 

Atragerea în parteneriat a 
agenţilor economici care să 
fie dispuşi să aloce timp, bani 
şi resurse umane pentru 
activităţile de parteneriat 

Locuri de muncă pentru elevi, 
burse 

An școlar 
2018-2019 

Director Agenți economici   

Creşterea rolului 
reprezentanţilor angajatorilor 
în evaluarea competenţelor 
elevilor la absolvire 

Participarea angajatorilor în 
comisiile pentru susţinerea 
examenelor de absolvire precum 
şi în evaluarea activităţii practice 

Iulie 2019 Director adjunct Agenți economici   

Realizarea unor relaţii de 
parteneriat cu alte unități de 
învățământ 

Împărtăşirea exemplelor de bună 
practică cu alte şcoli, cunoaşterea 
de către elevii din gimnaziu a 
caracteristicilor şi beneficiilor 
învăţământului profesional şi 
tehnic 

An școlar 
2018-2019 

Director 
Director adjunct 

Școli și licee din 
Mangalia și din 
alte orașe din 
țară 

  

 

  



 

 

Prioritatea 5 

Eficientizarea şi dezvoltarea activităţilor de parteneriat social 

 

Obiectivul 5.2: 

Participarea elevilor și profesorilor la proiectul ROSE finanțat de SGL 

 

Context: 

 

În baza acordului de împrumut nr.8481-RO semnat la Washington în 17.04.215, între Guvernul României și Banca 

Mondială, în data de 14 oct.2015, a intrat în efectivitate proiectul privind învățământul secundar (ROSE) implementat de MENCȘ 

prin UMPFE. Proiectul ROSE în valoare de 200 mil. euro este finanțat integral BIRD și se va derula pe 7 ani, în intervalul 2015-

2022. 

 
 

Ţinta: 

Derularea activităților în cadrul proiectului ROSE . 

 

 

  



 

 
Plan de măsuri 2018 – 2019 

Prioritatea 5 – O5.2 
 

 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de 
performanţă 

Orizont de 
timp 

Persoane 
responsabile 

Parteneri Cost 
Surse de 
finanţare 

Elaborarea chestionarului 
pentru stabilirea grupului țintă 

Întocmirea chestionarului 
vizând aspecte legate de 
apartenența la grupuri 
vulnerabile, rezultate la 
învățătură, dificultăți de 
învățare 

Octombrie 
2018 

Echipa de 
proiect 

Reprezentanți ai 
Comunitații locale, 
facilitator proiect ROSE 

- Surse 
interne 

Selecția grupului țintă  Selectarea a 200 de elevi Octombrie 
2018 

Echipa de 
proiect 
 

Diriginții -  

Elaborarea planului de achiziții 
 

Aprobarea Planului de către 
monitorul nominalizat de  
MEN 

Octombrie 
2018 

Echipa de 
proiect 
 
Echipa de 
implementare 

Monitor proiect ROSE - Surse 
proiect 

Derularea activităților conform 
diagramei Gant 

Număr activități pedagogice 
și extrașcolare stabilite în 
cadrul proiectului 

An școlar 
2018-2019 

Echipa de 
proiect 
  
Echipa de 
implementare 

ONG-uri 
Asociații partenere 

Conform 
bugetului 
prevazut 

Surse 
proiect 

 
 
 
  



 

 
 

Prioritatea 6 

Reducerea cheltuielilor și atragerea de noi finanţări pentru o mai bună dezvoltare a bazei materiale 

 

Obiectiv 6 .1 

Diversificarea surselor  de finanţare extrabugetare prin închirierea de spații, organizarea de evnimente cu implicarea   

Asociației de părinți și a Comunității locale, derularea activităților în cadrul proiectului ROSE. 

 

Context: 

În contextul în care alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat sunt insuficiente pentru realizarea obiectivelor 

privind creșterea calității educației, se impune identificarea unor surse de finanțare externe, cu respectarea prevederilor legale 

 

Ţinta: 

Atragerea de fonduri extrabugetare 

 
  



 

Plan de măsuri 2018 – 2019 
Prioritatea 6 – O6.1 

 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Indicatori de performanţă 
Orizont de 

timp 
Persoane 

responsabile 
Parteneri Cost 

Surse de 
finanţare 

Elaborarea unui plan de măsuri în 
vederea reducerii cheltuielilor 
(raţionalizarea consumului de energie, 
carburanţi, apă, consumabile, telefon, 
recondiţionarea cu surse proprii a bazei 
materiale) 

Încadrarea în limitele bugetului 
alocat 
 

Noiembrie 
2018 

Director 
Administrator de 
patrimoniu 
Administrator 
financiar 

Consiliul local   

Identificarea de sponsori în rândul 
agenţilor economici, în special al celor 
cointeresaţi în relaţii de parteneriat 

 Contracte de sponsorizare Semestrial Directorul 
Directorul adjunct 
 

Agenţi 
economici 
ONG-uri 

- - 

 Consolidarea bugetului propriu de 
venituri şi cheltuieli  prin închirierea de 
spaţii, servicii conexe  

 Contracte de închiriere spații Permanent Directorul 
Directorul adjunct 
 

Administrator 
financiar 
Laborant 

- - 

Organizarea de cursuri ECDL  Contract de parteneriat cu 
furnizori de formare ECDL 

Conform 
solicitărilor 

Director 
Formatori ECDL 

 - - 

Derularea de activitati eligibile în cadrul 
proiectului ROSE 

Eligibilitatea tuturor activităților 
derulate 

Perioada de 
implementare 
a proiectului 

Echipa de proiect 
Echipa de 
implementare a 
proiectului 

Reprezentanți 
ai Comunitații 
locale, 
Monitor si 
mentor ROSE 

Conform 
bugetului 

Banca 
Mondială 
 

 
 
  



 

Prioritatea 6 

Reducerea cheltuielulor bugetare și atragerea de noi finanţări pentru o mai bună dezvoltare a bazei materiale 

 

Obiectiv 6 .2 

Implicarea grupurilor de interes în proiectarea și implementarea unui program de autofinațare și monitorizare a   

cheltuielilor bugetare. 

 

Context: 

În contextul în care alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat sunt insuficiente pentru realizarea obiectivelor 

privind creșterea calității educației, se impune identificarea unor surse de finanțare externe, cu respectarea prevederilor legale 

 

 

Ţinta: 

Atragerea de fonduri extrabugetare 

 



 

Plan de măsuri 2018 – 2019 
Prioritatea 6 – O6.2 

 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivelor 
Indicatori de 
performanţă 

Orizont de 
timp 

Persoane 
responsabile 

Parteneri Cost 
Surse de 
finanţare 

Reabilitarea și înlocuirea 
mobilierului din sălile de clasă 

Reabilitarea a mobilierului 
deteriorat (bănci, scaune) 
Achiziționarea a 200 de 
scaune 

Februarie 
2020 

Director 
Directorul adjunct 
Administrator de 
patrimoniu 
Administrator financiar 

Consiliul 
local 

  

Modernizarea laboratoarelor de 
Alimentație publică 

Modernizare mobilier, 
instalare aer condiționat 

August 2019 Directorul 
Directorul adjunct 
Administrator de 
patrimoniu 
Administrator financiar 

 - - 

Reamenajarea curții școlii  Finalizarea amenajarii 
terenului de tenis, 
reamenajarea grădinii din 
fața școlii 

Aprilie 2019 Directorul 
Directorul adjunct 
Administrator de 
patrimoniu 
Administrator financiar 

Administrato
r financiar 
Laborant 

- - 

Respectarea planului de achiziții din 
cadrul proiectului ROSE 

 Dotarea claselor cu 
videoproiectoare, 
achiziționarea a 2 
leptopuri și a 2 
multifuncționale 

Iulie 2019 Responsabil achiziții 
proiect ROSE 
Coordonator proiect 
ROSE 

Firme 
participante 
la licitație 

Conform 
planului 
de achiziții 

Buget alocat 
de către 
Banca 
Mondială 

 
 

 
 
 
  



 

 
Prioritatea 7 

Creșterea ratei de absolvire a învățământului liceal/profesional și a ratei de promovabilitate, a examenului de bacalaureat 

 

Obiectiv 7.1 

Organizarea și desfășurarea de activități remediale pentru elevii cu rezultate slabe la învățătură/capabili de performanță. 

 

Context:  

Principalele obiective strategice naționale ale României sunt: asigurarea unei piețe a muncii incluzive și eficiente prin 

educație, promovarea învățământului secundar și accesul la învățământul superior, reducerea părăsirii timpurii a școlii și 

creșterea participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții. 

 

Ţinta:  

Creșterea ratei de absolvire a învățământului secundar superior și a ratei de promovabilitate,  a examenului de bacalaureat 

  



 

 

Plan de măsuri 2018 – 2019 
Prioritatea 7 – O7.1 

 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivelor 
Indicatori de performanţă 

Orizont 
de timp 

Persoane 
responsabile 

Parteneri Cost 
Surse de 
finanţare 

Activități remediale la 
disciplinele de bacalaureat 

Creșterea cu 50% a procentului 
elevilor cu medii peste 6 la 
disciplinele de BAC 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Echipa de proiect Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Workshop-uri pedagogice – la 
disciplinele de BAC 

100% feed back pozitiv de la toți 
participanții 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Biblioteca franceză 
 
Comunitatea 
Națională Română 
ptr drepturile copilului 

Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Ateliere de lucru pe diferite 
discipline de BAC 

Creșterea cu 50% a procentului 
elevilor cu medii peste 6 la 
disciplinele de BAC 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

ONG Mare Nostrum 
 
Fundația Magdalena 
Deijs 
 
Cultul eroilor Regina 
Maria 

Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Ateliere de dezvoltare 
personală 

Participarea a cel puțin 60% din 
grupul țintă la activități de 
dezvoltare personală 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Psihologul școlar 
 
Fundația Magdalena 
Deijs 

Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Participarea elevilor la 
concursurile şcolare la 
disciplinele de BAC 

Cel puțin 5 premii si 3 mențiuni 
obținute la sesiunile si 
concursurile organizate. 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

ONG Mare Nostrum Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

 
  



 

 

Prioritatea 7 

Creșterea ratei de absolvire a învățământului liceal/profesional și a ratei de promovabilitate  a examenului de bacalaureat 

 

Obiectiv 7.2 

         Motivarea intrinsecă și extrinsecă a elevilor pentru finalizarea ciclurilor de învățământ. 

 

Context: Principalele obiective strategice naționale ale României sunt: asigurarea unei piețe a muncii incluzive și 

eficiente prin educație, promovarea învățământului secundar și accesul la învățământul superior, reducerea părăsirii 

timpurii a școlii și creșterea participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții. 

 

 

Ţinta: Stimularea și motivarea elevilor în scopul evitării părăsirii timpurii a sistemului de învățământ și a creșterii ratei de 

promovabilitate la examenul de bacalaureat. 
  



 

Plan de măsuri 2018 – 2019 
Prioritatea 7 – O7.2 

 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivelor 
Indicatori de performanţă 

Orizont 
de timp 

Persoane 
responsabile 

Parteneri Cost 
Surse de 
finanţare 

Ateliere de lucru pe diferite 
discipline de bac 

Creșterea cu 50% a procentului 
elevilor cu medii peste 6 la 
disciplinele de BAC 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Echipa de proiect Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Ateliere de dezvoltare 
personală 

Participarea a cel puțin 60% din 
grupul țintă la activități de 
dezvoltare personală 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Psiholog școlar Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Tabără pedagogică 
interdisciplinară – geografie / 
limbi străine 

Participarea unui număr de cel 
puțin 60 elevi 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Prestatori servicii 
cazare si masă 
Ong Mare 
Nostrum 
 

Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Tabără pedagogică 
interdisciplinară – română/ 
matematică/ logică 

Participarea unui număr de cel 
puțin 60 elevi  

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Prestatori servicii 
cazare si masă 
Ong Mare 
Nostrum 

Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Activități cultural-artistice și 
creative 

Implicarea a cel puțin 40% elevi din 
grupul țintă al proiectului 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Casa Armatei 
Mangalia 

Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Excursie la Târgul de joburi 
București 

Participarea a cel puțin 50% elevi 
din grupul țintă  

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Firma de 
transport 

Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

Vizitarea facultăților din 
București și Galați 

Stimularea motivației elevilor 
pentru a-și continua studiile în înv. 
universitar. Participarea tuturor 
elevilor din anii terminal aparținând 
grupului țintă 

Conform 
graficului 

Echipa de 
implementare 

Universități din 
București și 
Galați 

Conform 
bugetului 

Banca 
mondială 

 


