
INSPECT OR AT UL ŞC OL AR JUDEŢE AN V ASLUI  

CCOOLLEEGGIIUULL  EECCOONNOOMMIICC  ““AANNGGHHEELL  RRUUGGIINNĂĂ””  VVAASSLLUUII        

str. Traian nr. 1  730162 VASLUI 

jud. Vaslui, ROMANIA C.U.I. 4359440 

Tel./Fax: +40 335.881.111 

1 

 

 

Nr. ....../  09.2020  
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Director, 

Prof. Popescu Daniela 
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I. Îmbunătățirea condițiilor de educaţie a elevilor din Colegiul Economic „Anghel 

Rugină” Vaslui prin promovarea culturii calităţii la nivel de sistem și proces.  

II. Adaptarea  ofertei  de formare profesională iniţială la  cerinţele pieţei muncii şi 

opţiunilor elevilor la nivel local, naţional şi european. 

III. Orientarea și desfășurarea activităţii de formare continuă și de perfecţionare spre 

creșterea calităţii prestaţiei personalului didactic, sub aspect științific și psiho-

pedagogic.  

IV. Implicarea în activităţi şcolare, extraşcolare, de cooperare europeană, dezvoltarea de 

parteneriate educative eficiente şi fructificarea experienţelor europene (Programul 

Erasmus+). 

V. Proiectarea şi implementarea unui sistem propriu de monitorizare, control și evaluare a 

activității școlii. 
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 MANAGEMENTUL ŞCOLAR 

 

 OBIECTIVE SPECIFICE: 

1.  Realizarea proiectării manageriale pe baza analizei și diagnozei activităţii desfășurate în anul școlar 2019-2020.  

2.  Asigurarea calității demersului didactic în vederea realizării de performanţe școlare  în concordanță cu standardele Uniunii Europene si a 

specificului societății românești 

3.  Elaborarea proiectului planului de școlarizare în acord cu nevoile comunității si resursele educaționale ale școlii 

4.  Monitorizarea modului de gestionare, modernizare, dotare a bazei materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor educaționale stabilite 

5.  Dezvoltarea relațiilor comunitare cu scopul promovării imaginii școlii  

 

FUNCȚII ACTIVITĂŢI 
RESURSE 

DE TIMP 

RESURSE 

UMANE 

RESURSE 

MATERIALE 

Proiectare 

 

 Refacerea organigramei liceului în conformitate cu modificările legislative din domeniu  Sem. I Director Standarde specifice  

 Elaborarea proiectului de dezvoltare a şcolii pe termen mediu.  Sem. I Director, Dir. adj. Legislația în vigoare 

 Elaborarea documentelor de catedra şi ale comisiilor metodice.  

 

Sem. I Director, Dir. adj., 

responsabili comisii  

Documentele 

Organizare 

 

 Pregătirea şcolii în vederea deschiderii anului școlar  

 

Septembrie 

2020 

Director, Dir. adj.,  

Administrator 

patrimoniu și 

financiar,  

laboranți 

responsabili comisii  

Avizul de funcţionare 

 Asigurarea resurselor umane şi materiale necesare desfăşurării activităţii  Septembrie  

2020 

Director, Dir. adj., 

Administrator 

financiar, 

 responsabili comisii  

PAS 
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 Numirea diriginţilor la clase  Septembrie 

2020 

 

CA, Director ROFUIP 

 Numirea echipei de întocmire a orarului şcolii, verificarea şi aprobarea acestuia de către 

director  

CA Logistica, echipa 

 Numirea responsabililor de catedra şi de comisii metodice, ai compartimentelor funcţionale, 

ai comisiilor şi colectivelor pe domenii  

CA ROFUIP 

 Monitorizarea participării cadrelor didactice la consfătuiri on-line pentru informarea acestora 

în scopul aplicării legislaţiei în vigoare, pentru atestatul profesional, bacalaureat  

Conform 

calendarului 

Conducerea  

 şefii de catedră 

Logistica, legislaţie 

C
o

o
rd

o
n

a
re

/ 

M
o
n

it
o
ri

za
re

 

 

 Transmiterea imediată a  modificărilor survenite  în încadrarea cu personal către ISJ Vaslui  Sem. I Director, Dir. adj., 

resurse umane 

Logistica 

 Sprijinirea cadrelor didactice în absolvirea unor cursuri de perfecţionare, masterate şi 

reconversie profesională. 

Conform 

ofertei 

CA, Departamentul 

adm. financiar 

Oferta educaţională 

 Realizarea unor întâlniri/dezbateri ȋn direct/on-line cu responsabilii comisiilor metodice şi 

cadrele didactice  

Sem. I Director, Dir. adj., 

comisia metodică 

Grafice de acţiuni şi 

logistica 

 Asigurarea menţinerii condiţiilor igienico-sanitare în unitate conform ordinului comun 

MEC-MS nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 

cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Permanent Director,  

adm. patrimoniu 

responsabil CoV-2 

asistent medical 

Materiale şi logistica 

 Valorificarea rezultatelor inspecţiilor şcolare, sanitare, a celor efectuate de Poliţie şi 

Pompieri şi stabilirea de măsuri pentru remedierea deficientelor constatate  

Ori de câte 

ori este cazul  

Director, 

 cabinet medical 

responsabili comisii 

Legislaţie, 

metodologie 

Control -

evaluare 

 Întocmirea graficului activităţii de îndrumare şi control Sem. I Director, Dir. adj.  

 Elaborarea masurilor în vederea remedierii deficientelor constatate cu prilejul controlului Lunar Director, Dir. adj. Graficul de îndrumare 

Motivare 

 

 Stimularea cadrelor didactice cu o activitate profesională deosebită şi recomandarea acestora 

pentru implicarea în diferite activităţi .  

Sem. I CA Reglementări legale 

Implicare 

participare 

 Prelucrarea actelor normative la nivelul conducerii unităţii şcolare  

 Implicarea profesorilor mentor şi a responsabililor de catedră în evaluarea și consilierea 

profesorilor debutanți 

Sem. I Director, Dir. adj. 

Mentori 

Responsabili catedre 

Reglementări legale 
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Dezvoltare 

profesională  

 Sprijinirea cadrelor didactice de specialitate pentru susţinerea examenelor de perfecţionare şi 

de obţinere a gradelor didactice  

Conform 

graficelor 

Director, Dir. adj. Logistica, cererile 

candidaţilor  

Formarea/ 

dezvoltarea 

echipelor 

 Promovarea colaborării în cadrul echipelor de lucru, acordarea de atenţie opiniilor colegilor 

de echipa, ţinând seama de observaţiile lor  

 

Pe parcursul 

anului 

Şefii comisiilor de 

lucru 

Metodologii  

 

Indicatori de performanţă: 

 Existenţa documentelor de proiectare, a informărilor privind monitorizarea activităţilor, evaluarea personalului conform normativelor în vigoare 

 Existenţa Planului managerial al CEAR și a Planurilor manageriale ale compartimentelor precum şi a documentelor de popularizare a activităţilor 

în mass-media și pe site-ul CEAR 

 Graficul unic de asistențe 

 Rapoarte de inspecţie școlară, note de control 

 Întâlniri de lucru lunare ȋn direct sau on-line, cu responsabilii de catedre și comisii, cu reprezentanţi ai comunităţii locale și ai ISJ Vaslui 
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ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE 
 

OBIECTIV I:   

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE EDUCAŢIE A ELEVILOR DIN COLEGIUL ECONOMIC „ANGHEL RUGINĂ” VASLUI 

PRIN PROMOVAREA CULTURII CALITĂŢII LA NIVEL DE SISTEM ȘI PROCES. 

 

 

 

ACȚIUNI 
COMPARTIMENTUL 

RESPONSABIL 

RESURSE 
PERIOADA 

INDICATORI DE 

REALIZARE Materiale  Financiare  Umane  

Obiectiv specific 1: Dezvoltarea capacităţii unităţii şcolare în domeniul evaluării şi asigurării calităţii în educaţie 

(CEAC, sistem de management al calităţii) 

1. Dezvoltarea culturii calităţii la 

nivelul unităţii şcolare; 

monitorizarea activităţii CEAC 

Curriculum 

Management, 

Evaluare instituţională 

Legislaţia în 

domeniul calităţii 

Conform 

bugetului alocat 

- Director 

- Responsabil CEAC 

Permanent Numărul de rapoarte de 

autoevaluare realizate 

realist şi corect 

Obiectiv specific 2: Dezvoltarea sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii pe principii de funcţionalitate şi eficienţă 

1. Elaborarea unui barometru al 

calităţii educaţiei la nivelul şcolii  

Management,  

Evaluare instituţionala  

Documentaţie 

specifică  

Conform 

bugetului alocat  

- Director  

- Responsabil CEAC  

Decembrie 

2020 

Barometru al calităţii 

educaţiei elaborat  

2. Creşterea funcţionalităţii CEAC 

la nivelul unităţii şcolare  

Management,  

Evaluare instituţională  

Documentaţie 

specifică  

Conform 

bugetului alocat  

- Director  

- Responsabil CEAC  

- Membrii CEAC  

Permanent  Numărul de rapoarte de 

autoevaluare realizate 

realist şi corect 
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CURRICULUM ŞI ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 
 

OBIECTIV GENERAL:  

I. ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE EDUCAŢIE A ELEVILOR DIN COLEGIUL ECONOMIC „ANGHEL RUGINĂ” VASLUI 

PRIN PROMOVAREA CULTURII CALITĂŢII LA NIVEL DE SISTEM ȘI PROCES.  

II. ADAPTAREA  OFERTEI  DE FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ LA  CERINŢELE PIEŢEI MUNCII ŞI OPŢIUNILOR 

ELEVILOR LA NIVEL LOCAL, NAŢIONAL ŞI EUROPEAN. 

IV. IMPLICAREA ÎN ACTIVITĂŢI ŞCOLARE, EXTRAŞCOLARE, DE COOPERARE EUROPEANĂ, DEZVOLTAREA DE 

PARTENERIATE EDUCATIVE EFICIENTE ŞI FRUCTIFICAREA EXPERIENŢELOR EUROPENE (PROGRAMUL ERASMUS+). 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Asigurarea calității educației în vederea realizării de performanţe școlare deosebite în concordanță cu standardele Uniunii Europene si a 

specificului societății românești; 

2. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor și optimizarea relaţiei şcoala – comunitate; 

3. Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competentelor și conținuturilor vizate de curricula școlara.  

4. Consilierea și orientarea în carieră a elevilor în scopul conștientizării valorii personale pe piața forței de muncă și dezvoltarea capacității de 

integrare activă în viața economica și în grupuri sociale diferite (familie, mediu profesional, prieteni) 

5. Monitorizarea modului de gestionare, modernizare, dotare a bazei materiale şi a infrastructurii unităţii de învăţământ; 

6. Valorificarea experiențelor elevilor prin participarea la activităţi de instruire practică  la nivel național şi european (Programul ERASMUS +) 

 

FUNCŢII ACTIVITĂŢI RESURSE 

DE TIMP 

RESURSE UMANE RESURSE MATERIALE 

 

Proiectare 

 

 

 

 

 

Asigurarea legislaţiei şcolare la nivelul şcolii  

Prezentarea noutăţilor în domeniul legislativ; completarea bazei de date cu 

actele normative nou apărute 

 

 

Permanent 

- Director  

- Secretar,  

- Responsabili Comisie 

 

Documentele distribuite 

colectivelor de catedră şi 

comisiilor 

 
Informarea şi asigurarea colectivelor de catedră  şi a comisiilor cu 

documentele privind planul cadru pentru liceu şi programele şcolare în 

funcţie de curriculum-ul naţional 

Director, Dir. adj., Consiliul 

pentru curriculum 

Actualizarea Regulamentului intern a liceului Septembrie Comisia pentru regulament ROI şi legislaţia în vigoare 
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Proiectare 

 

 

 

 

 

 2020 

 Stabilirea ofertei CDS/CDL, ţinând cont de aşteptările elevilor, părinţilor 

şi ale comunităţii locale  

Sem. I Director,  

responsabil Comisie  

Programele pentru CDS 

aprobate 

Aprobarea programelor pentru CDL în consiliul pentru curriculum şi 

obţinerea avizului de la inspectorul de specialitate  

Septembrie 

2020  

Director, Consiliul pentru 

curriculum 

Programele pentru CDS 

aprobate 

Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor elevilor la evaluările interne şi 

externe  

Semestrial, cf 

calendarului  

Director, Dir. adj., şefi de 

catedră  

Rezultatele elevilor 

Grafice  de pregătire 

Procurarea şi completarea necesarului de manuale şcolare gratuite pentru 

elevi  

Sem. I  Director, Dir. adj. 

bibliotecar 

Manualele şcolare 

Procurarea materialelor auxiliare pentru activitatea de predare-învăţare-

evaluare realizata pe suport letric şi informatic, pentru a răspunde noii 

societăţi educaţionale româneşti preconizate  

SEM I Director, Dir. adj., bibliotecar materiale (la zi) la bibliotecă 

Procurarea echipamentelor IT complementare pentru activitatea de 

predare-învăţare-evaluare realizata on-line, pentru a răspunde noii situații 

educaționale actuale 

Septembrie 

2020 

Director, Dir. adj., 

informatician 

Calculatoare, 

Internet, camera web 

Întocmirea rapoartului de analiză a activităţii liceului semestrial.  Sem I Director, Dir. adj., şefi de 

comisie 

Raportări, date statistice 

raportate anterior 

Organizare 
 

Procurarea documentelor privind planul cadru pentru fiecare ciclu şi 

formă de învăţământ  

Sem. I Comisia pentru curriculum Documente specifice ale 

MEN 

Procurarea documentelor privind programele şcolare în funcţie de 

curriculum naţional  

Sem. I Comisia pentru curriculum Documente specifice ale 

MECTS 

Organizarea simulărilor pt. Examenul de bacalaureat  decembrie Director, Dir. adj., cadre 

didactice 

Metodologii, programe şi 

logistica  

Organizarea concursurilor şi olimpiadelor şcolare în şcoală  

 

Conf. 

calendarului 

Director, Dir. adj Metodologii, programe, 

logistica şi cadre didactice  

Coordonare / 

Monitorizare 

Asigurarea necesarului de manuale gratuite pentru elevii liceului Septembrie 

2020 

Director, şefi de catedră, 

bibliotecar 

Logistica, manuale 

alternative 

C
o
n

tr
o
l 

- 

ev
a
lu

a
re

 

 

Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor elevilor la evaluările interne şi 

externe ale liceului  

Conf. 

calendarului 

Comisiile de lucru ale liceului Date statistice 

Urmărirea asigurării calităţii educaţiei, a modului în care se realizează 

atribuţiile manageriale la nivelul comisiilor metodice şi fiecărui cadru 

didactic în parte: controlul parcurgerii ritmice a materiei; analiza obiectiva 

Conf. 

planificării 

Director,  

Dir. adj.  

Comisia de asigurare a calităţi 

Documente şcolare,  

asistenţe la ore 
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a nivelului de pregătire a elevilor, cu măsuri concrete de ameliorare a 

situaţiilor necorespunzătoare; controlul evaluării continue şi corecte a 

elevilor; desfăşurarea lucrărilor semestriale  

Implicare/ 

participare 
 

Realizarea unor sondaje în rândul elevilor şi al cadrelor didactice de 

specialitate legate de problemele curriculare, pentru asigurarea feed-back-

ului necesar reglării unor neajunsuri şi transmiterea observaţiilor şi 

propunerilor la nivel superior  

Decembrie 

2020 

Directori şi CC Mijloace specifice 

Formare 

profesională şi 

personală 

Achiziţionarea de materiale complementare pentru activitatea de predare-

învăţare realizată pe suport informatic, pentru a răspunde cerinţelor noii 

societăţi educaţionale româneşti preconizate. ( Microsoft, ECDL ) 

Sem. I Şefii de catedră Suportul logistic 

Continuarea formării cadrelor didactice pe problemele utilizării 

platformelor digitale 

permanent Responsabil comisie 

perfecționare 

Suportul logistic 

Negociere/ 

Rezolvarea 

conflictului 
 

Asigurarea unui climat de muncă eficient în folosul elevilor, beneficiarii 

sistemului educaţional  

Permanent Director, Dir. adj. Comunicarea 

Sprijinirea iniţiativelor cadrelor didactice şi aplanarea eventualelor 

conflicte de interes între aceştia şi directorii unităţilor de învăţământ sau 

cadrele didactice de altă specialitate  

Sem. I Director, Dir. adj. Comunicarea 

Indicatori de performanţă:  

 Concordanta cu documentele M.E.C.  

 Realizarea standardelor, eficacitate, eficienţă 

(rezultate/obiective), progres.  

 Respectarea precizărilor din OMEC, de 

aplicare a curriculumului şcolar.  

 

 

 

 

 Numărul CDL-urilor, a CDS-urilor noi/ transdisciplinare  

 Raportul dintre oferta scolii şi nevoile comunităţii.  

 Criteriile privind calitatea curriculumului.  

 Capacitatea de aplicabilitate şi profesionalismul în aplicarea şi 

respectarea curriculumului şcolar. 
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RESURSE UMANE 
 

OBIECTIV GENERAL: 

I. Îmbunătățirea condițiilor de educaţie a elevilor din Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui prin promovarea culturii calităţii la nivel 

de sistem și proces.  

III. Orientarea și desfășurarea activităţii de formare continuă și de perfecţionare spre creșterea calităţii prestaţiei personalului didactic, sub 

aspect științific și psiho-pedagogic. 

IV. Implicarea în activităţi şcolare, extraşcolare, de cooperare europeană, dezvoltarea de parteneriate educative şi fructificarea experienţelor 

europene (Programul Erasmus+). 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin orientarea şi desfăşurarea activităţii de formare continuă şi de perfecţionare spre creşterea 

calităţii prestaţiei personalului didactic, sub aspect ştiinţific şi psiho-pedagogic.  

2. Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate la nivel local, regional, naţional şi european. 

3. Asigurarea calității pregătirii profesionale în vederea dezvoltării capacităților de utilizare a tehnologiei informației; 

4. Adaptarea procesului didactic la noile cerințe de comunicare și informare, conform Ordinului MEC 5545 privind aprobarea Metodologiei - Cadru 

privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului; 

5. Încurajarea cadrelor didactice de a-și îmbunătăți cunoștințele și competențele de predare-învățare-evaluare prin participare la activități de 

perfecționare și de a conștientiza importanta dimensiunii europene a muncii lor 

 

FUNCŢII ACTIVITĂŢI 
RESURSE 

DE TIMP 
RESURSE UMANE 

RESURSE 

MATERIALE 

 

 

 

Proiectare 
 

Asigurarea legislaţiei şcolare la nivelul şcolii Permanent Director, Dir. adj., 

 şefi de catedre şi de comisii 

Monitorul Oficial, 

Buletine informative 
Prelucrarea legilor şi actelor normative care reglementează sistemul de 

învăţământ imediat după apariţia lor în Monitorul Oficial 

Crearea şi actualizarea continua a bazei de date electronice unice pentru evidenta 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic  

Sem. I Resurse umane Logistica, baze de date 

preexistente 

 octombrie  Director, Dir. adj., CA, Adecvarea la conţinutul 
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Actualizarea statului de funcţii al liceului  2020 serviciul resurse umane specific 

Asigurarea participării cadrelor didactice la activităţile de instruire cu inspectorii 

de specialitate cu privire la modalităţile de dezvoltare profesională, pregătire 

iniţială şi continuă  

Permanent Director, Dir. adj., şefi de 

catedre şi de comisii, 

responsabil cu perfecţionarea 

Dosar cu ofertele de 

formare ale diferitelor 

instituţii şi informarea 

cadrelor didactice  

 

Evidenta tuturor documentelor emise de M.E.N. şi. ISJ (la zi) la secretariatul 

şcolii  

 

Permanent Secretar şef Documentele la bibliotecă 

şi prezentarea listei 

acestora la avizierul din 

cancelarie  

Asigurarea cunoaşterii de către cadrele didactice a reglementarilor în vigoare 

privind cariera didactica şi etapele formarii profesionale: stagiatura, definitivat, 

grad II, grad I, doctorat, perfecţionare periodică obligatorie, evoluţie în ierarhie 

Permanent Director, Dir. adj.,  

responsabil resurse umane, 

bibliotecar 

Documentele la 

bibliotecă şi prezentarea 

listei acestora la avizierul 

din cancelarie  

Organizare 
 

Acoperirea schemelor de încadrare cu precădere cu personal calificat  

 

septembrie 

2020 

Director, Dir. adj., „Resurse 

umane” 

Metodologii MEN 

Creşterea ponderii personalului didactic cu performante deosebite  

 

Octombrie 

2020 

Director, Dir. adj.,  

Resurse umane 

Criterii de calitate, 

rapoarte 

Organizarea de cursuri de formare pe diverse domenii de interes la Casa 

Corpului Didactic  

Sem. 

 

Comisia de perfecţionare Oferta CCD 

Lansări, dezbateri de carte  

 

Lunar Bibliotecar Lista cărţilor 

achiziţionate 

Efectuarea de abonamente la presa şi întocmirea colecţiilor  

 

Lunar Bibliotecar Programe de activităţi 

semestriale  

Procurarea ofertelor editoriale din librarii sau direct, de la edituri şi afişarea lor 

la avizierul din cancelarie  

Lunar Bibliotecar Programe de activităţi 

semestriale  

Coordonare/ 

Monitorizare 
 

 

Acordarea de consultanta şi audiente  

Sem. I Director, Dir. adj.,  

secretar şef 

Grafice interne  

Sprijinirea cadrelor didactice defavorizate în absolvirea unor cursuri de 

perfecţionare, masterate şi reconversie profesionala . 

Conform 

ofertei 

Responsabil perfecţionare, 

secretar şef 

Oferta educaţională  

Abilitarea cadrelor didactice cu competenţe necesare elaborării de auxiliare 

curriculare: fişe de lucru, teste de evaluare, teme crosscurriculare şi 

transcurriculare  

Sem. I Conducerea şcolii, inspectori 

de specialitate 

Logistica şi legislaţie  
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C
o
n

tr
o
l 

/ 

E
v
a
lu

a
re

 

 

 

Evaluarea activităţii de mentorat la nivelul scoli  

Sem. I Conducerea şcolii, 

responsabil cu perfecţionarea 

Legislaţia specifică şi 

logistica  

 

Efectuarea de inspecţii de specialitate mai ales în cazul cadrelor didactice 

debutante în vederea consilierii acestora  

Conform 

graficului 

Director, Dir. adj., şefi de 

catedră, şefii ariilor 

curriculare 

Legislaţia specifică  

M
o
ti

v
a
re

 

 

Stimularea cadrelor didactice pentru a participa la programe de perfecţionare şi 

dezvoltare profesionala organizate de M.E.N., C.C.D., instituţiile de învăţământ 

superior şi preuniversitar, centre de formare din ţară şi din străinătate 

 

Sem. I 

conform 

ofertei 

Director, Dir. adj., şefi de 

catedră şi de comisii, 

responsabili cu perfecţionarea 

ofertele de formare ale 

diferitelor instituţii şi 

informarea cadrelor 

didactice la avizier  

Stimularea şi consilierea cadrelor didactice pentru a participa la programe de 

reconversie profesionala ( IDD, cursuri postuniversitare ş.a.m.d.)  

 

conform 

ofertei 

Director, Dir. adj., şefi de 

catedră şi de comisii, 

responsabili cu perfecţionarea 

ofertele de formare ale 

diferitelor instituţii şi 

informarea cadrelor 

didactice la avizier   

Aplicarea sistemului de perfecţionare prin credite profesionale transferabile  Sem. I Responsabili cu 

perfecţionarea 

Legislaţie specifică, 

furnizori acreditaţi  

Nominalizarea celor mai valoroase şi competente cadre didactice din şcoală la 

cursurile de perfecţionare (gratuite) la nivelul disciplinei şi la cursurile de 

formare  

Conform 

ofertei de 

formare 

Director, Dir. adj., 

CP şi CA 

Oferta furnizorului de 

pregătire  

Implicare/ 

Participare 
 

Participarea cadrelor didactice şi a conducerii şcolii în programe de formare şi 

perfecţionare sub aspect ştiinţific şi psiho-pedagogic, precum şi a programelor în 

domeniul legislaţiei şcolare 

Anual  Director, Dir. adj., 

 responsabil cu perfecţionarea 

Prof. Volocariu Doina 

Oferta de formare 

Organizarea concursurilor / interviurilor pentru ocuparea posturilor didactice-

auxiliare şi nedidactice  

Sem. I Director, lider sindical şi şefii 

de compartimente  

Normative în vigoare 

Formare/ 

Dezvoltare 

profesională 

şi personală 
 

Asigurarea cunoaşterii în rândul cadrelor didactice a reglementarilor în vigoare 

privind cariera didactica şi etapele formarii profesionale: stagiatura, definitivat, 

grad II, grad I, doctorat, perfecţionare periodica obligatorie, evoluţie în ierarhie, 

recunoaşterea gradelor didactice  

Sem. I Director, Dir. adj., 

responsabil cu perfecţionarea 

Norme legale, programe 

oficiale 

Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare în specialitate  

 

Conform 

ofertei 

Responsabil cu 

perfecţionarea, formatori, 

metodişti CCD 

Oferta CCD, alte 

instituţii 

N
e

g
o

ci
e

re a
/ 

R
e

zo
l

v
a re a
 

co n
fl

ic
t

el
o r  Rezolvarea cu abilitate şi discreţie a diferitelor situaţii conflictuale care pot 

apărea între cadrele didactice, între profesorii de specialitate si conducerea 

Sem. I Director, Dir. adj., lider de 

sindicat şi CA 

Comunicarea 

instituţională 
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unităţii sau între elevi şi profesori, pentru asigurarea unui climat de munca 

eficient  

Rezolvarea contestaţiilor prin receptare, cercetare şi soluţionare conform 

legislaţiei, în mod documentat si corect  

Sem. I Director, Dir. adj., lider de 

sindicat şi CA 

Legislaţie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENERIATE ȘI PROGRAME 
 

OBIECTIV GENERAL:  

I. Îmbunătățirea condițiilor de educaţie a elevilor din Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui prin promovarea culturii calităţii la nivel 

de sistem și proces.  

II. Adaptarea  ofertei  de formare profesională iniţială la  cerinţele pieţei muncii şi opţiunilor elevilor la nivel local, naţional şi european. 

IV. Implicarea în activităţi şcolare, extraşcolare, de cooperare europeană, dezvoltarea de parteneriate educative eficiente şi fructificarea 

experienţelor europene (Programul Erasmus+). 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor și optimizarea relaţiei şcoala – 

comunitate şi a parteneriatului; 

2. Valorificarea experiențelor elevilor prin participarea la activităţi de instruire practică  la nivel național şi european ( ERASMUS+  VET) 

Indicatori de performanţă:  

 Actualitate, complexitate;  

 Calitate;   

 Varietatea ofertei;  

 Date statistice;  

 Respectarea standardelor,  

 Promptitudine;  

 Adecvarea la nevoile specifice;  

 Legalitate;  

 Număr participanţi, rezultate;  

 Obiectivitate în desfăşurare;  

 Atingerea standardelor;  

 Eficienţă;  

 Statistici participanţi la grade.  
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3. Dezvoltarea relațiilor comunitare cu scopul promovării imaginii școlii și a reprezentării intereselor acesteia  

4. Crearea condițiilor necesare încheierii de parteneriate între școala noastră și comunitatea locala, organizații non-guvernamentale,  etc. 

 

FUNCŢII ACTIVITĂŢI 
RESURSE DE 

TIMP 
RESURSE UMANE 

 

RESURSE 

MATERIALE 

P
ro

ie
ct

a
re

 

 

Coordonarea si evaluarea derulării proiectelor de parteneriat  

 

Permanent  Director, Dir. adj., cadre 

didactice  

Proiecte şi rapoarte 

de colaborare  

 Planificarea colaborării scolii cu politia, pompierii, instituții culturale, agenți 

economici  

Sem. I  Director, Dir. adj., 

consilier educativ 

Legislaţie specifică 

protocoale 

Realizarea proiectelor in parteneriat școala-comunitate in folosul ambelor părți  Sem. I  Director, Dir. adj., 

consilier educativ 

 

Legislaţie şi 

comunicare 

 

Organizare 
 

Colaborarea cu alte instituții, asociații, organizații nonguvernamentale în 

domeniul activităţii educative si extrașcolare  

 

Conform 

calendarului 

propriu  

Dir. , Dir. adj., 

consilier educativ 

Calendar activităţi 

Continuarea şi actualizarea proiectelor de parteneriat cu diferite instituţii, 

ONG-uri 

Permanent 

conf. 

propunerilor 

. 

Director, 

 Dir. adj. 

Logistica 

Procurarea de materiale informative privind oportunitățile încheierii de diverse 

parteneriate  

Logistica 

Monitorizarea programelor guvernamentale  Permanent  Calendar activităţi 

 

Coordonare/ 

Monitorizare 
 

Colaborarea cu ISJ in inițierea, derularea si monitorizarea proiectelor școlare  Permanent  Programele existente 

Colaborarea cu Primăria pentru finanţarea si derularea proiectelor educative  Permanent Director, Dir. adj., 

consilier educativ 

Programele existente 

Colaborarea cu sindicatul  in vederea respectării legislaţiei muncii  Sem. I Director, CA, sindicat  Legislaţie specifică  

Control/ 

evaluare 

Elaborarea către ISJ a rapoartelor privind activitatea unităţii in domeniul 

proiectelor si programelor, acestea urmând a fi aduse la cunoștința părinților si 

elevilor  unităţii  

Conform 

calendarului 

Director, 

consilier educativ 

 

Legislaţie specifică 

M
o
ti

v
a
re

 

 

 

Identificarea si valorificarea eficientă a resurselor comunităţii  

Sem. I Director, 

Dir. adj., 

cadre didactice, consilier 

Planuri de 

colaborare  

Atragerea de sponsori, oferte de servicii, activităţi practice de autofinanţare  Sem. I Lista sponsorilor  
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Stimularea colectivelor de părinţi si a consiliului reprezentativ al părinților in 

rezolvarea problemelor scolii  

Sem. I educativ Planuri de 

colaborare  

Im
p

li
ca

re
/ 

P
a
rt

ic
ip

a
re

 

 

Valorificarea ofertei educaționale a organizațiilor non-guvernamentale, 

materializate prin programe specifice  

Sem. I Director, Dir. adj.,  

cadre didactice, 

consilier educativ  

Oferta educaţională 

a organizaţiilor  

 Implicarea elevilor în proiecte şi parteneriate specifice din domeniul integrării 

europene în anul școlar 2019-2020: 

- Proiectul  Erasmus+/Formare profesională (VET): 

            „Internship - from theory to professional skills”, nr. de referință 2018-

1-RO01-KA102-047616, în parteneriat cu Braga Mob – IMM Portugalia. 

- Proiecte Erasmus+:  eTwinning 

 

 

Conform 

calendarului 

Director, 

 

   prof. Pracsiu Daniela  

 

 

   prof. Volocariu Doina 

Conform 

specificărilor MEN 

Organizarea si participarea la întâlniri, mese rotunde etc. cu diverși factori 

sociali interesați în stabilirea de parteneriate si programe comune  

Sem. I Director, Dir. adj.,  

consilier educativ  

În funcţie de fiecare 

activitate în parte  

F
o

rm
a
re

/ 

D
ez

v
o
lt

a
re

 

p
ro

fe
si

o
n

a

lă
 ş

i 

p
er

so
n

a
lă

 

 

Organizarea de cursuri sau forme de pregătire pentru satisfacerea nevoilor 

exprimate de personalul unităţii  

Sem. I Director, Dir. adj.,  

consilier educativ  

Legislaţie şi oferta 

de program  

 

Participarea cadrelor didactice si a personalului de conducere in aplicare 

pentru bursele.  

Sem. I Director,  

consilier educativ  

Legislaţie şi oferte 

de programe  

Negocieri/ 

Rezolvarea 

conflictelor 
 

 

Negocierea celor mai avantajoase condiţii de sprijin comunitar  

Sem. I Director,  

consilier educativ  

Comunicare 

interinstituţională  

 

Rezolvarea amiabila a eventualelor conflicte între şcoala şi comunitate  

Sem. I Director,  

consilier educativ  

Comunicare 

interinstituţională  

Indicatori de performanţă:  

 Calitate, atingerea standardelor propuse;  

 Calitatea parteneriatelor;  

 Numărul programelor, participanți;  

 Aplicarea strategiei M.E.N.  

 

 

 

 

 

 Legalitate;  

 Rezultatele monitorizărilor;  

 Unităţi școlare implicate;  

 Nr. parteneri implicați, rezultate 

calitative şi cantitative  
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MANAGEMENTUL COMUNICARII 
 

OBIECTIV GENERAL:   

IV. Implicarea în activităţi şcolare, extraşcolare, de cooperare europeană, dezvoltarea de parteneriate educative eficiente şi fructificarea 

experienţelor europene (Programul Erasmus+). 

V. Proiectarea şi implementarea unui sistem propriu de monitorizare, control și evaluare a activității școlii. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Creşterea eficienţei comunicării intra şi interinstituţionale a unităţii de învăţământ 

2. Inventarierea, gestionarea eficientă şi transmiterea informațiilor de interes public  

3. Organizarea punctelor de informare si documentare pentru uzul publicului (sit-ul liceului, avizier, mass-media) 

 

FUNCŢII ACTIVITĂŢI 
RESURSE DE 

TIMP 

RESURSE 

UMANE 

RESURSE 

MATERIALE 

P
ro

ie
ct

a
re

 

 

Actualizarea modului de comunicare a informațiilor transmise din 

oficiu – prin afișaj la avizier şi pe sit-ul liceului 

 

Permanent Director, secretariat  Logistica, 

regulamentul intern  

Gestiunea cererilor, sesizărilor, reclamațiilor primite si actualizarea 

permanenta a bazei de date astfel constituită  

 

Lunar Director, 

secretariat, 

Logistica,  

regulamentul intern  

 

Organizare 
 

 

Organizarea si desfăşurarea de conferinţe de presa pe teme specifice  

 

Periodic Director, Comisia 

de promovare a 

imaginii liceului,  

Logistica  

Organizarea si desfăşurarea audienţelor cu publicul  

 

Conf. Programului Director, secretariat Grafice  

Delegarea unui membru al CA pentru menținerea relației cu 

mass-media  

 

 

Sem. I CA  

C
o

o
r

d
o

n
a

re
/ 

M o
n

i

to
r

iz
a

re
  Soluționarea petițiilor/ sesizărilor/ reclamațiilor de către 

compartimentele cărora le-a fost repartizate  

Permanent Director, CA, 

secretariat 

Legislaţie generală şi 

specifică  
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Respectarea termenelor si a celorlalte reglementări externe sau 

interne 

Permanent  Director, secretariat Legislaţie generală şi 

specifică  

Implicare/ 

Participare 

Fluidizarea fluxului informațional în interiorul scolii prin redactarea 

de materiale informative periodice de uz intern, în formă tipărită sau 

electronică  

 

Permanent  

Director,  

secretariat 

Atribuţii specifice 

Formare/  

Dezvoltare 

profesională 

şi personală 

Organizarea unor întâlniri de formare cu tot personalul liceului pe 

teme de comunicare, relații cu mass-media, imagine  

semestrial Director, Dir. adj., 

comisia de imagine 

Logistica 

Sprijinirea inițiativelor de perfecționare individuală in domeniu 

angajaților liceului  

Sem I Director, Dir. adj.,  

Adm. financiar  

Logistica 

 

Formare/ 

Dezvoltarea 

echipei  

Rezolvarea sesizărilor ce implică efectuarea unui control mai detaliat 

într-o unitate școlară prin stabilirea si împuternicirea unei echipe 

mixte de inspecție  

Conform 

solicitărilor  

Director, Dir. adj.,  

CA, lider sindical  

Legislaţie 

Negocieri/ 

Rezolvarea 

conflictelor 

Rezolvarea cu abilitate si discreție a diferitelor situații conflictuale 

care pot apărea între cadrele didactice din școala, între profesorii de 

specialitate si conducerea scolii sau între elevi si profesori, pentru 

asigurarea unui climat de muncă eficient  

 

Conform 

solicitărilor  

 

Director, Dir. adj.,  

CA, lider sindical  

 

Comunicare 

interinstituţională 

Rezolvarea contestațiilor prin receptare, cercetare si soluționare 

conform legislației, în mod documentat si corect  

 

Conform 

solicitărilor  

Director, Dir. adj.,  

CA, lider sindical  

Comunicare 

interinstituţională  

Indicatori de performanţă:  

 Respectarea legislației în domeniu;  

 Calitatea comunicării, promptitudine;  

 Statistici, rapoarte cantitative si calitative;  

 Respectarea legislației, profesionalism;  

 Adecvarea fata de nevoile specifice – date numerice;  

 Identificarea indicatorilor specifici;   

 Promptitudine, coerenta;  

 Organizare eficienta;  

 Studii calitative si cantitative;  

 Comunicare eficienta;  

 

Director, 

Prof. Popescu Daniela 


