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I. ARGUMENT 

    Evolutia României în Uniunea Europeană a dat educaţiei o nouă dimensiune şi noi provocări, oportunităţi şi cerinţe. Integrarea în 
Uniunea Europeană, recomandările şi orientările conţinute în strategiile Lisabona, Bologna, Copenhaga, generează, pentru România, 
noi obiective şi noi priorităţi în activitatea economico-socială, în general şi pentru cea educativă în special. 

   Liceul Pedagogic Stefan Bănulescu, Călărași  îşi propune să asigure calitatea procesului instructiv-educativ în concordanţă cu 
noile cerinţe ale învăţământului preuniversitar românesc în Uniunea Europeană. În acest context, esenţială este stabilirea strategiilor de 
îmbunătăţire a activităţii la nivelul tuturor nivelurilor de învăţământ, a priorităţilor, analiza critică a rezultatelor obţinute de elevi, 
cadre didactice, managerii instituţiei de învăţământ, precum şi de personalul auxiliar si nedidactic. Pe baza unei diagnoze realiste au 
fost stabilite pentru anul şcolar 2020 – 2021 obiective ce vizează asigurarea accesului la educaţie, îmbunătăţirea calităţii în educaţie, 
pregătirea unităţii de învăţământ pentru descentralizare, compatibilizarea procesului de învăţământ din România cu cel european. 

   Construcţia unui învăţământ de calitate, desfăşurat pe cât posibil în liceu dotat aproape de nivelul european, reprezintă prioritatea 
Liceului Pedagogic Stefan Bănulescu, Călărași, ca instituţie care gestionează procesul de învăţământ. Această misiune poate fi 
îndeplinită dacă Liceul Pedagogic Stefan Bănulescu acţionează pentru: 

     1   realizarea politicii educaţionale în învăţământul preuniversitar la nivelul unității; 

2 asigurarea aplicării strategiei instituţionale; 

3 compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acţionale şi evaluative; 

4 monitorizarea calităţii procesului educaţional si managerial; 

5 implementarea curriculum-ului naţional şi a dezvoltărilor locale de curriculum în unitatea de învăţământ;  

6 sprijinirea dezvoltării instituţionale, a capacităţii de inovare la nivelul unităţii de învăţământ; 

7 consiliere, orientare, sprijin şi îndrumare; 

8 asigurarea accesului egal la educaţie, al interculturalităţii;  

  În contextul schimbărilor din învăţământul românesc (abordări şi metode educaţionale noi, deschidere către comunitate, dezvoltare 
instituţională, management performant, descentralizare etc.), având în vedere şi orientările strategice ale Ministerului Educaţiei în 
domeniile educaţiei , al administrării şi al gestiunii unităţii de învăţământ într-un mediu descentralizat, este necesară implementarea 
strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar din liceu care să faciliteze calitatea în educaţie.  

 

 



 

 

 
II. ELEMENTE ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI IN  

LICEUL  PEDAGOGIC STEFAN BĂNULESCU, CĂLĂRASI 
 

 II.1.  Viziunea Liceului Pedagogic Stefan Bănulescu, Călărași 
  
             ,, Educație de valoare-educație prin și pentru valori’’  
 
Liceul Pedagogic Stefan Bănulescu promovează educaţia pentru calitate, eficienţă şi interes pentru valorile umanitare, 

performanță în actul didactic, centrat pe elev, având la bază competenţele educaţionale cerute de documentele oficiale din 
România şi din UE. 
           Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educationale in vigoare, în anul scolar 2020- 2021 avem in vedere in 
continuare concentarea eforturilor pentru ca elevii sa dobandească o pregătire generală bună, cunoștințe aprofundate în domeniile 
legate de viitoarea carieră, competențe necesare inserției sociale si deprinderii de muncă intelectuală pentru a putea învața pe tot 
parcursul vieții. 

 Intreaga activitate va fi organizată de asa maniera încât să se creeze în Liceul Pedagogic Stefan Bănulescu un mediu 
educațional profesionist la standarde instrucționale si morale înalte. 

 Profilul moral si actional al absolventului Liceului Pedagogic Stefan Bănulescu - este caracterizat de un set de valori pe care 
ne propunem sa le promovam prin procesul de învățare si educație.  
         

 Valori promovate în Liceul Pedagogic Stefan Bănulescu:  
 
           Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine si de a-si urma propria cunoștință 
           Judecata înțeleaptă – a defini si a înțelege scopurile valoroase si a stabili prioritățile, a gândi prin prisma consecințelor 
acțiunilor si a fundamenta deciziile pe înțelepciunea practică. 
           Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acționa onest în gând și în faptă. 
           Bunătatea – a arata grijă si compasiune, prietenie si generozitate față de ceilalți. 
           Perseverența – a fi consecvent si a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăților, a eșecurilor personale. 

Respectul – a arăta considerație față de oameni, față de autorități, față de proprietate si nu în ultimul rând față de propria 
persoană. 
           Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvență obligațiile care revin fecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile 
acțiuni. 
          Autodisciplina – a avea control asupra propriilor actiuni, cuvinte, dorinte, impulsuri si a avea un comportament adecvat oricărei 
situații, a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 
 
 
 
 



 
 
 
           Toate cadrele didactice au obligația morală si profesională să își organizeze lecțiile si activitățile extrascolare în așa fel încât 
să formeze elevi care să fie capabili: 
 
 

1 Să-și cunoască propria valoare; 

2 Să încerce să se autodepășească; 

3 Să gândească independent; 

4 Să-și rezolve singur problemele; 

5 Să-și planifice sarcini si să le îndeplinească; 

6 Să învețe să se protejeze singuri; 

7 Să comunice în mod eficient cu ceilalți. 

8 Să formeze competențe elevilor; 

 
          II.2    Misiunea Liceului Pedagogic Stefan Bănulescu: 
 

Dezvoltarea fiecărui elev la potențialul sau maxim, punând accentul pe dezoltarea valorilor promovate prin filosofia 
educațională a școlii și a competențelor cheie care îi permit inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții. 
 
         II.3.     Premise. Diagnoza- analiza SWOT la început de an școlar 2020 - 2021. 

1. Contextul socio-economic si politic al anului școlar 2020 - 2021 este marcat de evoluția României în  
Uniunea Europeană fapt care impune cu mai multă stringență necesitatea raportării la standardele si cerințele europene în domeniul 
educației. Studierea sistemelor educaționale europene și implementarea elementelor de progres devin obligație morală față de tânara 
generație. Prezentul Proiect managerial va avea în vedere inițierea și organizarea unor activități care să conducă la atingerea acestor 
standarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Diagnoza-analiza SWOT a activitatii desfasurate în Liceul Pedagogic Stefan Bănulescu în anul scolar 2020-2021 
scoate în evidență urmatoarele aspecte: 

 
Puncte tari 

 
Existenta elevilor motivati pentru invatare; 
 Liceul Pedagogic Stefan Bănulescu oferă o pregătire școlară si 

profesională foarte bună; 
Atmosfera destinsă,cordială, de încredere reciprocă; 
Baza materială foarte bună ; 
Relații foarte bune bune cu părinții si comunitatea; 
Preocuparea personalului din învăţământ pentru inovare, pentru 

diseminare de bune practici, pentru publicarea de articole, 
lucrari de specialitate, participarea la simpozioane, sesiuni de 
comunicări,etc; 

 Interesul crescut al unor cadre didactice pentru perfecţionare 
prin accesarea de fonduri europene si nu numai-ROSE; 

Existența prin cabinetul de psihologie școlară a proiectelor si 
programelor pentru dezvoltarea în carieră. 

Puncte slabe 
 Motivație preponderent extrinsecă pentru dezvoltare 

profesională, automulțumire, tendința de a evalua rolul 
propriu în succesele elevilor; 

 Lipsa de comunicare reală, coordonare, cooperare între 
cadre didactice pentru armonizarea influențelor educative;  

Existența unor elevi ce provin din familii a căror părinți sunt 
plecati în străinatate la muncă, familii cu situații dificile, 
familii din mediul rural;  

 Lipsa unui statut clar definit al mentorilor si al consilierului 
educativ; 

 Utilizarea limitată a mijloacelor de învățământ în 
organizarea activității de învățare (laptop, videoproiector, 
PC, tablă interactivă); 

 Folosirea cu preponderență a metodelor clasice, tradiționale 
în detrimentul metodelor moderne (active-participative) de 
predare de către unele cadre didactice. 

Oportunități 
 Un nou lot de elevi cu potențial educațional; 
 Cursuri de formare pentru profesori în programe convenabile 

(POCU,ISJ,CCD,ERASMUS +,etc); 
 Existența Programelor INTERREGIO pentru dezvoltarea bazei 

materiale,etc); 
 Existenţa politicilor de descentralizare; 
 Existenţa la nivelul Consiliului Local si a Primariei Călărași  a 

unor programe de colaborare şi parteneriat pentru dezvoltarea 
infrastructurii școlare-REGIO; POCU, PNDL, etc; 

 Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu  MEC si   
      I.S.J. , CCD prin portal şi forum. 

Amenințări 
 Lipsa mijloacelor relevante de recompensare (a cadrelor 

didactice care contribuie activ la performanța școlară) si de 
penalizare a cadrelor didactice care contribuie prin actiuni 
lipsite de morală/etică profesională la afectarea imaginii 
scolii în comunitate si nu numai ;  

 Situaţia economică dificilă, existenţa unei oferte tot mai 
scăzute pentru piaţa muncii; 

 Diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine 
pregătirea şcolară a copilului şi de a-i monitoriza timpul 
liber; 

 Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin 
unii copii/elevi/tineri; 

 Existenţa unui număr mare de părinţi plecaţi din ţară; 
   
      
 
 

 



 
 
La începutul anului școlar 2020 -2021 unitatea noastră a înscris un efectiv de 476  elevi în regim bugetar. 

           Planul de scolarizare aprobat de M.E.C./I.S.J Călărași pentru anul scolar 2020 -2021 a fost realizat în proporție de 80,95 % un 
numar de 99 elevi fiind cuprinsi în învățământul liceal de zi:  (53 elevi în învățământul liceal-profil pedagogic, specializarea 
învățător-educatoare; 19 elevi în învățământul liceal-profil Arte plastice/Muzică; 27 elevi în învățământul liceal-profil tehnologic, 
specializarea tehnician în gastronomie; 37 elevi în învățământul profesional: calificarea Ospătar, chelner, vânzător în unităti de 
alimentatie public - 24; calificarea Brutar –patiser, preparator produse făinoase - 13;12 elevi în învățământul secundar inferior 
‘Programul A doua șansă’. 

 
 

1. Frecvența si școlarizarea elevilor, putem remarca diriginții care au preocupări serioase în ce privește prevenirea 
absenteismului și care au o bună legatură cu elevii claselor pe care le conduc: Garabedian Florina Claudia, Blebea Petronela, Panait 
Georgiana, Midoschi Maria, Bîrjoveanu Irina, Alecu Cătălina, Moisescu Viorica, Bogdan Elena, Serban Laura, Crîșmaru Rodica, 
Radu Filofteia, Dumitru Nicolae, dar și diriginți mai putin preocupați de legatura cu elevii claselor pe care le conduc: Dobrescu 
Cătălin.  
     Cu toate acestea au fost clase care au însumat un numar mare de absențe și implicit elevi care au avut o frecvență slabă la 
orele de curs. Datele statistice ce reflectă numărul de absențe înregistrat de elevii liceului nostru în anul școlar 2019-2020 sunt în 
Anexa 1 si Anexa 2 Starea învățământului sem.I – II 2019 - 2020 
 
 

2.  Stastistica abandonului școlar si exmatriculărilor în anul școlar 2019-2020 arată ca au abandonat școala  7 elevi. Cauza 
abandonului si a exmatriculărilor o reprezintă plecarea parinților în străinătate, elevi proveniți din familii dezorganizate, 
elevi care provin din familii cu un nivel de trai extrem de scăzut, elevi din centrele de plasament, dezinteresati de carte care 
pur si simplu refuză categoric să mai vina la școală. 

3. La finele anului școlar 2019 -2020 nu am înregistrat elevi corigenți .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.  REZULTATELE LA ÎNVĂȚĂURĂ ale ale elevilor liceului, pe forme de   învațamant și ani de studii sunt:  

La sfârșitul anului școlar 2019 - 2020 rezultatele la învățătură au fost următoarele: 
 

Clasa Inscrisi la 
începutul 

anului 
scolar 

Ramasi 
înscrisi la sf. 
anului scolar 

Promovati Procent de 
promovabilitate 

Promovati pe medii Note la 
purtare 

sub 7 

Cu situatie 
scolara 

neîncheiată 

Exmatri-
culati 

 

5-6.99 7-8.99 9-10 

IX arte 16 15 14 87.5% 0 11 3 0 0 0 

IX A 20 22 22 100% 0 12 10 0 0 0 

IX B 22 23 23 100% 0 16 7 0 0 0 

IX C 26 20 20 76.92% 4 15 1 0 0 0 

IX D  23 22 22 95,65% 20 2 0 2 1 0 

IX E 15 14 14 93,33% 11 3 0 0 0 0 

IX F 18 16 16 88.88% 12 4 0 0 0 0 

X arte 22 22 22 100% 1 15 6 0 0 0 

X A 24 22 22 91.66% 0 14 8 0 2 0 

X C 24 24 24 100% 17 6 1 0 0 0 

X D prof 22 21 21 95,45% 9 12 0 0 1 0 

XI arte 13 13 13 100% 1 8 4 0 0 0 

XI A 21 21 21 100% 0 1 20 0 0 0 

XI B 21 21 21 100% 0 5 16 0 0 0 

XI C 20 20 19 95% 7 11 1 0 0 0 

XI D 15 15 11 73,33% 6 5 0 0 0 4 

XI  E Prof 16 12 11 68.75% 12 4 0 0 0 3 



           

XII A 19 19 19 100% 0 15 4 0 0 0 

XII B 20 20 20 100% 0 15 5 0 0 0 

XII  C 22 20 20 90.91% 4 16 0 0 0 0 

A doua sansa I 8 6 6 75% 1 5 0 0 0 0 

A doua sansa II 8 7 7 87.5% 4 3 0 0 0 0 

A doua sansa III 13 11 11 84.61 9 2 0 0 0 0 

A doua sansa IV 15 16 12 80% 9 3 0 0 0 0 

 
5. RAPORT STATISTIC pe cicluri de învăţământ şi grupe de medii la sfârșit de an școlar  
Situatia scolară mai detaliată la finalul anului școlar se poate identifica din Anexa 3- S.C 0- sfarșit de an școlar 2019-2020. 

 

 
6. REZULTATELE la EXAMENUL DE BACALAUREAT în anul școlar 2019-2020 se prezintă astfel:  

Situatia comparativă a mediilor de promovare a examenelor naționale: 

Raport statistic privind Examenul de Bacalureat  2018 - 2019  (procent sesiune iunie-iulie : 52 %)  

 

Proba Nr. 
elevi 

inscrisi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. elevi 
promovati 

Din care cu note:  
Procent 

5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

Total  87 80 38 42 21 12 3 2 0 47.5% 

Serie curenta 
(2020) 

53 53  29 24 12 12 3 2 0 54.71% 

 

          Analiza situatiei examenului de bacalaureat arată că rezultatele sunt incă destul de slabe, dar mai bune față de cele din 
2018 -2019 (2,71% crestere in 2020 fata de 2019), de aceea se impun o serie de măsuri pentru ameliorarea situatiei care sa 
determine cresterea procentului de promovabilitate cat si procentul transelor de medii cu valori mai mari.  
 

 



 

 
 
Dintre măsurile ce se impun amintim: 
 

 Îmbunătăţirea continuă a calităţii întregii activităţi desfăşurate în şcoală prin:  

 

 identificarea şi înregistrarea nevoilor şi intereselor elevilor; 

 elaborarea planurilor de acţiune a catedrelor pe arii curriculare;  

 proiectarea activităţii la nivelul catedrelor în mod unitar, urmărindu-se creşterea eficienţei învăţării şi diminuarea  

 eşecului şcolar, identificarea cerinţelor specifice de evaluare pentru clase / grupuri de elevi;  

 proiectarea activităţii didactice în raport cu nivelul clasei, stilul de învăţare, cunoştinţe, experienţă şi abilităţi  

 anterioare ale alevului;  

 relationare corespunzatoare profesor-elev;  

 motivarea elevilor pentru creşterea performanţelor şcolare;  

 monitorizarea progresului elevilor pe baza analizei rezultatelor elevilor la testarile initiale, la testarile de evaluare  

 continua, sumativa, lucrari scrise ( teze );  

 monitorizarea pregatirii elevilor prin realizarea evaluarilor de simulare periodica la disciplinele de examen la  

 bacalaureat;  

 realizarea de activitati periodice În cadrul parteneriatului scoala – familie cu scopul monitorizarii întregii activități  

de pregatire scolara a fiecarui elev. 

  aplicarea învățării centrate pe elev; 

  desfăşurarea unor activitati didactice complexe care sa stimuleze interesul pentru invatare;  

  folosirea metodelor activ-participative;  

  efectuarea de ore de pregătire suplimentară pentru elevii claselor a XII -a, inclusiv prin proiectul (ROSE);  

 

 

 

 

 

 



 

Planul de școlarizare în anul școlar 2020 - 2021: 

Nr.crt. Clase/Profil/Specializare   
Nr.elevi/clasă 

1 
2 
3 
 

4 

clasa a IX- a - profil pedagogic - specializarea – Învățător – educatoare - 2 clase   IX A 
                                                                                                                                     IX B 
clasa a IX -a – profil vocational – specializarea Arte plastice – ½ clasă  
                                                       specializarea Muzică – ½ clasă 
clasa a IX - a – profil tehnologic – specializarea Teh.în gastronomie – 1 clasă 

- 27/1 
- 26/1 
- 11/0.5 
- 8/0.5 
- 27/1 

 
5 
6 
7 
 

8 

clasa a X- a - profil pedagogic - specializarea – Învățător – educatoare - 2 clase    X A 
                                                                                                                                     X B 
clasa a X -a – profil vocational – specializarea Arte plastice – ½ clasă  
                                                      specializarea Muzică – ½ clasă 
clasa a X - a – profil tehnologic – specializarea Teh.în gastronomie – 1 clasă 

- 22/1 
- 23/1 
- 8/0.5 
- 4/0.5 
- 21/1 

 
9 
 

10 

11 

clasa a XI - a - profil pedagogic - specializarea – Învățător – educatoare - 1 clasă    XI A 
                                                                                                                                     
clasa a XI - a – profil vocational – specializarea Arte plastice – ½ clasă  
                                                         specializarea Muzică – ½ clasă 
clasa a XI - a – profil tehnologic – specializarea Teh.în turism – 1 clasă 
 

- 22/1 
 

- 13/0.5 
- 9/0.5 
- 29/1 

12 
13 
14 

 
15 

clasa a XII a - profil pedagogic - specializarea – Învățător – educatoare - 2 clase    XII A 
                                                                                                                                      XII B 
clasa a XII -a – profil vocational – specializarea Arte plastice – ½ clasă  
                                                         specializarea Muzică – ½ clasă 
clasa a XII - a – profil tehnologic – specializarea Teh.în gastronomie – 1 clasă 
 

- 21/1 
- 21/1 
- 6/0.5 
- 6/0.5 
- 20/1 

                                                                  Total elevi liceu  
 

- 324 

16 
17 

 

clasa a IX - a IPT – profil tehnologic – calificarea Ospătar, chelner, vînzator în UAT– 1 clasă 
clasa a IX - a IPT – profil tehnologic – calificarea  Brutar, patiser, preparator prod.făin.– 1 clasă 

- 24/1 
- 13/1 

 
18 
19 
20 

clasa a X - a IPT – profil tehnologic – calificarea Ospătar, chelner, vînzator în UAT– 1 clasă 
clasa a X - a IPT – profil tehnologic – calificarea  Brutar, patiser, preparator prod.făin.– 1 clasă 
clasa a X - a IPT – profil tehnologic – calificarea Cofetar –patiser 

- 23/1 
- 14/1 
- 14/1 

 
21 clasa a XI - a IPT – profil tehnologic – calificarea Ospătar, chelner, vînzator în UAT– 1 clasă 

 
- 21/1 



 Total elevi învătământ profesional - 110 

22 A doua sansă  - Anul I - 12/1 

23 A doua sansă  - Anul II - 12/1 

24 A doua sansă  - Anul III - 11/1 

25 A doua sansă  - Anul IV - 7/1 

 Total elevi învățământ secundar inferior - 42 

 
       Conceptia manageriala pentru anul scolar 2020 - 2021 are la baza realizarea idealului educational propus de Legea Nr.1/ 2011, 
Legea Educației Naționale, modificată si completată si de documentele de politica educatională ale Ministerului Educației si 
Cercetării si din aceasta perspectiva finalitatile învățământului liceal au în vedere formarea unui absolvent în masură să decidă asupra 
propriei cariere, a dezvoltarii sale intelectuale si profesionale, activ integrat în viața socială.  
 
 
 
 
         Pentru atingerea acestui deziderat liceul trebuie să conducă către realizarea următoarelor finalități: 
 

1 Formarea capacitatii de a reflecta asupra lumii, de a formula si de a rezolva probleme, relaționand cunoștințe din 
diferite domenii; 

2 Gestionarea în condiții optime a examenelor naționale; 
3 Realizarea unui parteneriat corect cu autoritățile locale; 
4 Eficientizarea procesului educațional prin aplicarea metodelor centrate pe elev; 
5 Valorizarea experienței personale în diferite domenii de pregatire; 
6 Dezvoltarea competențelor funcționale esențiale pentru integrare socială (comunicare, gândire critică); 
7 Formarea valorilor morale individuale. 

 
 
 
 
 
 



 
II.4. Prioritați strategice ale LiceuluiPedagogic ȘTEFAN BĂNULESCU, Călărași 
 
        Pentru anul scolar 2020 - 2021 vom orienta întreaga activitate, demersul didactic și educațional pe următoarele priorități 
strategice:  

a. Ridicarea nivelului profesional si etic al cadrelor didactice; 
b. Aplicarea strategiilor de personalizare a procesului de predare-învățare-evaluare; 
c. Aplicarea standardelor de predare si evaluare în Liceul Pedagogic Stefan Bănulescu pentru toate disciplinele de 

învățământ; 
d. Dezvoltarea competențelor de utilizare a TIC, utilizarea TIC ca instrument de învățare; 
e. Creșterea responsabilității și a răspunderii fiecarui profesor față de elevi, părinți, comunitate. 
  

In anul scolar 2020 - 2021 ne propunem sa continuam structurarea activitatii manageriale cu implicarea catedrelor si a cadrelor 
didactice in planificare in speranta construirii unui plan managerial in care sa se recunoasca fiecare si care sa fie asumat de tot 
colectivul. Planul managerial cuprinde obiective si activitati concepute intr-o perspectiva mai generala. Coordonatorii comisiilor 
permanente (CEAC, CURRICULUM, SSM/SU, PROGRAME SI PROIECTE SCOLARE SI EXTRASCOLARE, COMISIA 
PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA VIOLENTEI, A FAPTELOR DE CORUPTIE SI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL 
SCOLAR SI PROMOVAREA INTERCULTURALITATII) vor propune activități care se subsumeză obiectivelor strategice din acest 
an, activități incluse în planul managerial pe care vi-l prezentăm. 
       Credem că în acest fel, toate cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar si nedidactic au posibilitatea să își pună în 
valoare MOTIVAȚIA, CREATIVITATEA si în acelasi timp să dea dovada de RESPONSABILITATE, construind si realizand 
activitatile specifice propuse, adaptarea domeniului caruia îi aparțin. Planurile manageriale ale cadrelor didactice coordonatoare ale  
comisiilor vor reflecta prin activitati concrete aceste obiective. De asemenea, consideram ca astfel într-adevar practicăm si în 
activitatea managerială principiile propuse prin misiunea școlii.  
 
 
 
 
Direcțiile strategice ale Liceului Pedagogic ȘTEFAN BĂNULESCU, Călărași pentru anul scolar 2020 - 2021 sunt: 

 
1. CREȘTEREA CALITAȚII PROCESULUI DE INVĂȚAMÂNT PRIN MODERNIZAREA ABORDĂRII 

PROCESULUI DE PREDARE - INVAȚARE - EVALUARE LA NIVELUL UNITAȚII ȘCOLARE: 
 
OBIECTIVE:  

1.1. Cresterea eficacitatii institutionale prin furnizarea unui curriculum adaptat nevoilor de instruire ale elevilor liceului si a unor 
programe specifice; 
1.2. Menţinerea în sistemul educaţional a elevilor ce provin din segmentele sociale defavorizate/ au o situatie materiala precara , ai 
căror părinţi sunt plecaţi din ţară; 
1.3. Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor elevilor si specificului local; 
1.4. Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la examenele nationale (bacalaureat si certificarea competentelor profesionale); 



 
 

2. IMBUNĂTAȚIREA MANAGEMENTULUI LA NIVEL DE UNITATE ȘI LA NIVEL DE CLASĂ PRIN 
TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ, EFICIENTIZARE ÎN SCOPUL CREȘTERII CALITAȚII ACTULUI 
EDUCAȚIONAL: 
 
OBIECTIVE:  

2.1. Dezvoltarea autonomiei instituţionale prin asumarea responsabilităţilor care decurg din descentralizarea curriculară, a 
resurselor umane şi financiare; 

2.2. Asigurarea cadrului legal si procedural necesar derularii activitatii la nivel de unitate; 
2.3.      Creşterea rolului consiliului de administraţie din liceu în vederea asigurării unui management eficient al unităţii de învăţământ; 
2.4.     Creșterea competenelor specifice managementului clasei/lectiei prin includerea in programele de perfectionare, fie prin grade  
           didactice , fie prin alte programe , inclusiv cu finanțare europeană; 
 

3. ASIGURAREA UNUI SISTEM EDUCAȚIONAL STABIL, ECHITABIL SI RELEVANT LA NIVELUL 
      LICEULUI PEDAGOGIC ȘTEFAN BĂNULESCU  
 
OBIECTIVE:  

3.1. Consolidarea capacităţilor instituţionale la nivel local pentru promovarea de politici şi programe de dezvoltare, pentru un 
management educaţional performant; 
3.2. Îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi extraşcolare ale elevilor în vederea formării/dezvoltării competenţelor-cheie; 
3.3. Imbunătățirea frecvenței elevilor liceului prin implementarea unor politici de siguranță, de prevenire a abandonului școlar, a 
violenței în mediul educativ; 
 
 
 
 
 
 

4. CORELAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE EDUCAŢIE CU SISTEMUL EDUCAȚIONAL EUROPEAN:  
 
OBIECTIVE: 

4.1. Promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie; 
4.2. Îmbunătăţirea competenţelor de elaborare/scriere de proiecte, implementarea de proiecte, în scopul accesării programelor 
europene cu finanţare nerambursabilă; 
4.3. Asigurarea transferului de bune practici în domeniul educaţional, ca urmare a implicării în diverse proiecte europene . 
 
 
 
 
 



 
II. 5. PLANUL MANAGERIAL/OPERAŢIONAL AL LICEULUI PEDAGOGIC ȘTEFAN BĂNULESCU PENTRU  
           ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021 
 

OBIECTIV STRATEGIC  1 :  
1. CREȘTEREA CALITAȚII PROCESULUI DE INVĂȚĂMANT PRIN MODERNIZAREA ABORDARII PROCESULUI DE PREDARE-
INVAȚARE - EVALUARE LA NIVELUL UNITAȚII ȘCOLARE 

 
OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

 
1.1. Cresterea eficacitatii institutionale prin furnizarea unui 
curriculum adaptat nevoilor de instruire ale elevilor liceului 
si a unor programe specifice; 

1.1.1. Cuprinderea în clasele a IX-a a unui număr de 99 elevi cât si a celor de etnie rromă/ 
elevi cu dizabilități conform planului de scolarizare; 
1.1.2. Crearea condiţiilor echitabile de acces la educaţie tuturor elevilor din liceu. 

 
Nr. 
Crt 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATOR DE 
VERIFICARE 

MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 
1. Repartizarea elevilor de clasa a IX- a pe 

clase conform repartiției computerizare 
corespunzator profilului  

1- 11 sept. 
2020 

Directorii 
Profesorii diriginti la cls. a IX-a  

Înscrierea în SIIR 
 

 Liste de înscriere  
 SIIR 

2. Campanii de identificare a elevilor care 
nu frecventează cursurile . 

Sept. 2020 Directorii- Puran/Samaru 
Diriginti  
Secretar sef - Panaitescu 

Înscrierea în listele de 
înscriere a tuturor elevilor 
din liceu  

Liste de înscriere 
Cataloagele scolare 

3. Campanii de informare cu privire la 
programele  ,, Bani de liceu ”, ,,Euro-
200,, si altele 

Semestrul I Directorii - Puran/Samaru 
Diriginti 
Contabil sef- Lilă Carmena 
Lab.inform.-Negus Ghe. 

Informarea părinţilor si 
elevilor prin popularizarea 
metodologiilor de acordarea 
a acestor burse.  

Procese verbale de la 
sedintele cu parintii. 
Situaţia dosarelor 
depuse . 

4. Asigurarea de oferte educaţionale 
relevante pentru toate segmentele 
inclusiv cele vulnerabile ale populaţiei –
elevi rromi, elevi cu dizabilitati, elevi 
din medii sociale si economice 
dezavantajate 

Permanent Directorii - Puran/Samaru 
 
Responsabilii comisiilor 
permanente/ocazionale 

 

Adecvarea ofertei la nevoile 
reale ale elevilor 

Ofertele educaţionale 

5. Inscrierea pe locuri subvenţionate în 
liceu pentru elevii din Rep.Moldova, de 
etnie romă, elevii repartizati în clasa a 
IX-a . 

1-12 sept. 
2020 

Directorii - Puran/Samaru 
Secretar sef - Panaitescu 

Constituirea tuturor claselor 
pe principiul desegregării 

Liste de înscriere 
Cataloagele 



6. Crearea unui mediu educaţional atractiv 
pentru elevi. 

Permanent Directorii - Puran/Samaru 
Responsabilii comisiilor  
permanente/ocazionale 
 
Profesorii diriginţi 

 

Existenţa în fiecare sală de 
clasă si holurile liceului a 
panourilor utilizate pentru 
expunerea materialelor 
informative. 

Panourile şi lucrările 
expuse. 

7. Popularizarea ofertei școlare pentru anul 
scolar 2021 - 2022 în toate școlile din 
sudul județului. 

Semestrul II Directori - Puran/Samaru  
 
Consilier educativ – Blebea P. 
Profesori 
 

Distribuirea broșurii cu 
oferta școlară pentru anul 
scolar 2021 - 2022 în toate 
unitatile scolare din Centrul 
metodic Călărași 

Broșura  

 
OBIECTIV SPECIFIC 

 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

1.2. Menţinerea în sistemul educaţional a elevilor ce provin 
din segmentele sociale defavorizate/ au o situație materială 
precară, ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară; 
 

1.2.1. Diminuarea numărului de elevi aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar, 
comparativ cu anul şcolar 2019 - 2020; 
1.2.2. Mentinerea abandonului şcolar si exmatricularilor la nivelul anului şcolar 2020 
1.2.3. Crearea condiţiilor egale/echitabile pentru dezvoltarea deplină a potenţialului 
personal, pentru reducerea inegalităţii şi a excluziunii sociale, la nivelul liceului;  
1.2.4. Cuprinderea în programe de consiliere a tuturor elevilor cu părinţi plecaţi din ţară si 
a celor cu probleme personale ce necesita consiliere .                                                                    

 
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATOR DE 
VERIFICARE 

MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 
1. Consilierea individuală a elevilor 

care absentează nemotivat şi a 
părinţilor acestora  

2020 – 2021 Psihologul liceului – Panait G. 
Responsabilul cu activităţi 
educative – Blebea P. 
Diriginţi 

Participarea la discuţii 
individuale cu membrii 
familiilor elevilor cu tendinţe 
de absenteism major. 

Graficul  
întâlnirilor  
individuale 

2. Utilizarea în cadrul lecţiilor a unor 
strategii de lucru diferenţiat, 
adecvate nevoilor fiecărui elev 

2020 – 2021 Directorii - Puran/Samaru 
Profesori 
Diriginti 

Utilizarea practicilor de 
învăţare centrată pe elev de 
către cel puţin 95 % din nr. 
cadrelor didactice. 

Fişa de observare a 
lecţiei  
Chestionare aplicate 
elevilor 

3. Derularea în liceu a unor programe 
de sprijin pentru elevii ai căror 
părinţi sunt plecaţi din ţară sau care 
au tendinţe de absenteism major 
 

2020 – 2021 Directorii - Puran/Samaru  
Psihologul liceului – Panait G. 
Responsabilul cu activităţi 
educative – Blebea P.  

Dezvoltarea de programe 
educaţionale de sprijin 
pentru acei elevi. 

 ‘Minute’ pentru fiecare 
activitate  

4. Derularea unor programe de 
prevenire a abandonului şcolar /a 

2020 – 2021 Directorii - Puran/Samaru  
Psihologul liceului – Panait G. 

Participarea la activităţi de 
consiliere individuală / de 

Fisele de APP 
 



absenteismului în liceu în acordarea 
de asistență de către cabinetul de 
asistenţă psihopedagogică. 

 grup a tuturor elevilor care 
absentează nemotivat  

Registrele de evidenţă a 
activităţii 

5. Organizarea unor întâlniri 
individuale cu părinţii elevilor, în 
vederea comunicării problemelor pe 
care le au copiii/ lectorate cu parinții 
. 
 

2020 – 2021 Directorii - Puran/Samaru 
Responsabilul comisiei 
diriginţilor 
Psihologul liceului – Panait G. 
Diriginţi  

Adecvarea programului 
întâlnirilor individuale prin 
negociere cu părinţii 
Organizarea întâlnirilor cel 
puţin de 2 ori pe semestru 
(online) 

Graficul întâlnirilor 
individuale si de grup. 
(online) 

6. Organizarea unor întâlniri cu 
reprezentanţii 
comunităţii/ag.economici (pentru 
identificarea problemelor grupurilor 
dezavantajate şi a soluţiilor). 

Semestrial Directorii - Puran/Samaru 
Diriginţii   
Psihologul liceului – Panait G. 

Încheierea unor acorduri de 
parteneriat comunitar între 
liceu si instituțiile 
respective/ag.ec până la 
sfârşitul anului şcolar 2020 – 
2021 

Liste de probleme 
identificate  
 
Acord de parteneriat 

 
OBIECTIV SPECIFIC 

 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

1.3. Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat 
intereselor elevilor si specificului local; 
 

1.3.1. Identificarea a cel puţin 2 domenii prioritare cerute pe piaţa muncii la nivel local; 
1.3.2. Inserţia pe piaţa muncii din România a cel puţin 20% din numărul absolvenţilor 
neînscrişi în învăţământul superior 

 
Nr. 
crt. 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATOR DE VERIFICARE MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 
1.  Analiza opţiunilor şcolar- 

profesionale ale elevilor clasei a 
VIII-a din comunitate în vederea 
fundamentării planului de 
şcolarizare 2021 - 2022 

Oct. 2020 Directorii - Puran/Samaru 
 
 Responsabil OSP – Alecu C. 

Adecvarea planului de şcolarizare la 
opţiunile elevilor şi la cererea de pe 
piaţa muncii 

Planul de şcolarizare 
 
Chestionare OSP 

2.  Realizarea studiului „Optiunea 
şcolară şi profesională a 
elevilor, factor important în 
elaborarea planului de 
şcolarizare” 

Octombrie 
2020 

Directorii - Puran/Samaru 
Responsabil OSP – Alecu C. 

  

Adecvarea planului de şcolarizare la 
opţiunile elevilor şi la cererea de pe 
piaţa muncii 

Planul de şcolarizare 
 
Chestionare OSP 

3.  Derularea unor programe de 
educatie nonformala: 

Anual Responsabil Proiecte/progr. – 
Blebea Petronela 

100 % din elevii cuprinși în program 
participă la activităţi nonformale 

Procese verbale 
Tabele prezenţă 

 
 



 
 
 

OBIECTIV SPECIFIC 
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

1.4.Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la examenele 
nationale (bacalaureat si certificarea competentelor 
profesionale.) 
 

2.4.1. Cuprinderea în grupele de pregătire pentru performantă a cel puţin 50 % din numărul 
elevilor capabili de performanţă. 

2.4.2. Monitorizarea procesului de predare-învățare-evaluare la nivel de unitate de 
responsabili educationali : sefi comisii permanente : (CEAC, SCIM, 
CURRICULUM, Proiecte/Programe), directori 

 
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATOR DE 
VERIFICARE 

 

MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 
1 Popularizarea înființării centrelor 

de performanță la nivel județean./ 
grupe de performantă la nivel de 
unitate de învățământ 

2020 – 2021 Directori - Puran/Samaru 
Profesori care activeaza in 
centrele de performanta la nivel 
judetean - Caraion R. 
Scoală (Tinerii dezbat):-Alecu C. 
 

Inscrierea până la 12 septembrie 
2020  

Liste de înscriere 

2 Monitorizarea activitatilor 
didactice de predare – învățare-
evaluare 

2020 – 2021 Sefi comisie: CEAC, Curriculum 
Directori - Puran/Samaru 
 
 

Efectuarea de asistente si 
interasistente  

Fisele de asistenta 
Raportul comisiei 
CEAC/Curriculum 

 
3 

 
Eficientizarea pregătirii 
suplimentare inclusive prin 
Proiectul ROSE 
 

 
2020 – 2021 

 
Cadrele didactice implicate 
Coordonator Proiect ROSE 

 
Monitorizarea pregatirii 
suplimentare 

 
Livrabilele proiect 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBIECTIV STRATEGIC 2 :  
2.IMBUNATAȚIREA MANAGEMENTULUI LA NIVEL DE UNITATE ȘI LA NIVEL DE CLASĂ PRIN TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ, 
EFICIENTIZARE ÎN SCOPUL CREȘTERII CALITAȚII ACTULUI EDUCAȚIONAL  

 
OBIECTIV SPECIFIC 

 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

2.1. Dezvoltarea autonomiei instituţionale prin asumarea 
responsabilităţilor care decurg din descentralizarea 
curriculară, a resurselor umane şi financiare; 
 

2.1.1.Creşterea capacităţii instituţionale, pentru a decide oferta CDŞ conform nevoilor şi 
intereselor elevilor / specificului comunităţii locale; 
2.1.2 Implicarea directă la deciziile privind curriculumul la decizia şcolii, elaborarea 
planului de şcolarizare, a planului de dezvoltare al şcolii a cel puţin 50 % din numărul 
familiilor elevilor. 

 
 

NR. 
CRT. 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATOR DE 
VERIFICARE 

MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 
1. Studierea procedurii privind 

elaborarea ofertei CDŞ 
Octombrie 2020 

 
Directorii  
Puran/Samaru 
 
 

Prezentarea procedurii de către 
directorii liceului membrilor 
Comisiei pentru curriculum.  

Procedura 

2. Elaborarea ofertei CDŞ pentru 
anul scolar 2021-2022 
 

Februarie 2020 Membrii Comisiei 
pentru curriculum din 
şcoala. 

Consultarea tuturor elevilor, a 
părinţilor şi altor parteneri 
educaţionali în alegerea 
cursurilor opţionale 

Procese verbale  
de consultare a  
părinţilor/ reprezentanţilor 
comunităţii locale 
Chestionare 

3. Popularizarea ofertei 
educaționale  la nivelul şcolii şi 
al comunităţii 

Martie – iunie 
2021 

Directorii 
Puran/Samaru 
 

Promovarea ofertei şcolii la 
nivelul tuturor beneficiarilor 
actuali şi potenţiali 

Pagina web /facebook 
Panoul INFO al şcolii 
Site-ul liceului: 
www.stefanbanulescu.ro 

4. Aprobarea CDL-urilor pentru 
anul şcolar 2021 - 2022 de către 
Comisia de curriculum din 
şcoală 

Ianuarie 2021 Directorii 
Puran/Samaru 
  

Respectarea cerinţelor de 
elaborare a unei programe de 
curs opţional şi a procedurii 
ISJ 
 

Lista cursurilor opţionale/CDL 
aprobate 

 
 
 



 
 

OBIECTIV SPECIFIC 
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

2.2. Asigurarea cadrului legal si procedural necesar derularii 
activitatii la nivel de unitate  

2.2.1. Constituirea Consiliului de administraţie conform legislaţiei în vigoare; 
2.2.2. Implicarea membrilor Consiliului de administraţie din liceu în procesul de luare a 
decizilor; 
2.2.3. Existenţa procedurilor privind transparenţa deciziilor (inclusiv privind solicitările, 
fundamentările şi alocările bugetare) . 

 
 

NR. 
CRT. 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATOR DE 
VERIFICARE 

MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 
 
 
1. 

Indeplinirea rolurilor, 
responsabilităţilor, funcţiilor şi 
atribuţiilor unităţilor de 
învăţământ ca urmare a 
descentralizării învăţământului 
preuniversitar - OMEN 
4619/2014, modificat si 
completat 

 
 
 

Permanent 

Directori – Puran/Samaru 
Membrii C.A. 
 

Funcţionarea eficientă a C.A. 
prin raportare la legislaţia 
specifică.  
Respectarea de către membri 
CA, a atributiilor ce le revin 

Fişele de post pentru toate 
categoriile de personal 
 
Grilele de monitorizare ale 
directorilor 
 

2. Implicarea reprezentanţilor 
comunităţii locale în soluţionarea 
problemelor curente ale şcolii, 
dezbătute în cadrul Consiliului 
de Administraţie (ex: oferta 
şcolii; planul de şcolarizare; 
proiectul de încadrare; proiectul 
de buget) 
 

Conform grafic Directori - Puran/Samaru 
Consiliul local Călărași 

Participarea activă a 
reprezentanţilor comunităţii 
la şedinţele de lucru ale CA  
 
 

Procesele verbale ale CA 
 
Interviuri cu membrii CA 
 
Concluziile notelor de 
control realizate de 
inspectorii şcolari 

3. Participare la activitati de 
consiliere de către directori în 
funcţie de nevoile specifice 
identificate în liceu  

Conform 
graficului de 

consiliere 
al inspectorilor 

şcolari 

Directori - Puran/Samaru 
 

Corelarea analizei de nevoi 
cu graficul de consiliere şi 
şedinţele de consiliere 
realizate 

Procesele verbale  
Rapoartele de autoevaluare a 
directorilor 

4. Organizarea unei campanii 
pentru alegerea reprezentanţilor 
consiliului elevilor la nivel de 
liceu inclusiv în C.A. 

Septembrie 2020 Responsabil proiecte si 
programe – Blebea P. 

Prezentarea de către fiecare 
candidat a platformei -
program 

Imagini, platforma - 
program, afişe 



5. Participarea la activităţi de 
formare pe problematica 
autoevaluării instituţionale de 
catre ARACIP, ISJ, CCD. 

Conform 
graficului 

Directori - Puran/Samaru 
Responsabil Comisie 
Curriculum – Barbu Ioana  
Responsabil CEAC – 
Garabedian Claudia 

Participarea unui număr de 3-
4 profesori la activităţile de 
formare 

Adeverinţele/certificatele 
de parcurgere a modulului 

 
 

OBIECTIV SPECIFIC 
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

2.3. Asigurarea dialogului şi colaborării unităţii de 
învăţământ cu reprezentanţii comunităţii locale şi ai 
părinţilor. 
 
 

2.3.1. Asumarea de către autorităţile locale a responsabilităţii privind furnizarea servicilor 
educaţionale;  
2.3.2. Existenţa procedurilor privind transparenţa deciziilor (inclusiv privind solicitările, 
fundamentările şi alocările bugetare) la nivelul unitatii ; 
2.3.3. Permanetizarea unui parteneriat  între şcoală şi autorităţile locale în anul şcolar  2020 
– 2021. 

 
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATOR DE 
VERIFICARE 

MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 
1. Implicarea Consiliului de 

Administraţie al liceului în luarea 
deciziilor privind: reţeaua şcolară: 
structură pe filiere, profiluri, 
specializări şi calificări 
profesionale în funcţie de nevoile 
educaţionale locale;  

Conform 
graficului 

Consiliului de 
Administraţie al 

liceului 

Directori- Puran/Samaru 
Secretar al Consiliului de 
Administraţie – Blebea P. 

Participarea 100 % a 
membrilor Consiliului de 
Administraţie al liceului la 
întâlnirile de lucru planificate 

Procesele verbale  
 
 
Dosarul C.A. 

2. Stabilirea unui parteneriat real 
între liceu si familiile/părintii 
elevilor liceului, pentru a asigura 
susţinerea învăţării acestora  şi a 
nevoilor lor de dezvoltare.  

Permanent Directori- Puran/Samaru  
Presedintele Comitetului de 
parinți pe liceu  

Participarea a cel putin 80% 
din numarul parintilor sau 
reprezentantilor legali ai 
elevilor liceului, la activitatile 
de parteneriat.  

Graficul şi tematica 
lectoratelor cu părinţii 
 
Acordul de parteneriat 
educațional 

3.  Constituirea la nivel de unitate a 
unei Asociații de parinti - pentru 
derularea de activitati între liceu 
si reprezentantii acesteia, cu 
referire la activitatile 
extracurriculare/extrașcolare . 

 
2020 – 2021 

Directori - Puran/Samaru  
Președintele Comitetului de 
parinți pe liceu 

Participarea la activități a cel 
puțin 27 parinți, membrii 
Comitetului de parinți pe liceu. 

Documente ale asociaţiei 
de părinţi 

4. Derularea de proiecte 
interinstituţionale între şcoli, 
organizaţii ale societăţii civile, 

 
 

Permanent 

Directori - Puran/Samaru 
Responsabil Proiecte si 
programe educative –

Derularea a cel puţin 2 proiecte 
în parteneriat în anul școlar 
2020 – 2021. 

Documentele proiectelor 



autorităţi publice, agenţi 
economici şi instituţii de cultură 
pentru dezvoltarea liceului și a 
comunităţii locale 

Blebea Petronela 
Responsabil Proiecte si 
programe europene –Panait  
Georgiana 

5. Informări periodice ale factorilor 
interesaţi de democratizarea şi 
eficientizarea serviciilor 
educaţionale 

Semestrial 
 

Directori - Puran/Samaru 
Responsabil Proiecte si 
programe educative - 
Blebea Petronela 
Responsabil Proiecte si 
programe europene – Panait 
Georgiana 

Numărul de informări, 
comunicate de presă, interviuri 
etc. 

Articole, comunicate de 
presă, interviuri mass-
media. 

6.  Derularea unor proiecte în 
comunitate :  
- acţiuni de caritate (sprijinirea 
unor persoane aflate în 
dificultate), acţiuni cu caracter 
ecologic  ( colectare deseuri, 
plantări)etc. 

2020 – 2021 Directori - Puran/Samaru 
Responsabil Proiecte si 
programe educative – 
Blebea Petronela 

Finalizarea în bune condiţii, 
implementarea activităţilor 
conform planurilor de acţiune 
ale proiectelor 

Raport de informare 

 
 

OBIECTIV SPECIFIC 
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

2.4. Creșterea competențelor specifice managementului 
clasei/lecției prin includerea în programele de perfecționare, 
fie prin grade didactice, fie prin alte programe, inclusiv cu 
finanțare europeană; 

2.4.1.Monitorizarea înscrierii cadrelor didactice la grade didactice 
2.4.2.Aplicarea la clasă a competențelor dobândite în cadrul programelor de perfecționare 

 
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATOR DE 
VERIFICARE 

MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 
1. Inscrierea cadrelor didactice din 

liceu la gradele didactice, 
susținerea acestora 

Conform 
legislației 

Directori 
Responsabil comisie 
formare 

Dosare înscriere Liste publicate pe 
Site-ul inspectoratului 

2. Aplicarea la clasă a 
competentelor dobandite în cadrul 
programelor de formare 

2020 – 2021 Directori 
Sef comisie curriculum 

Asistente la ore 
Interasistente 
Grade didactice 

Fișa de asistență 

 
 
 
 



 
 

OBIECTIV STRATEGIC 3 : 
3. ASIGURAREA UNUI SISTEM EDUCAȚIONAL STABIL, ECHITABIL SI RELEVANT LA NIVELUL   LICEULUI PEDAGOGIC 
STEFAN BĂNULESCU  

 
OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

 
3.1.Consolidarea capacităţilor instituţionale la nivel local 
pentru promovarea de politici şi programe de dezvoltare, 
pentru un management educaţional performant; 
 
 

3.1.1. Raportarea evaluării interne şi a evaluării externe (inclusiv prin inspecţie şcolară) la 
cadrul legislativ privind asigurarea calităţii, OU. 75/12.07.2005, Legea 87/2006, HG. 
21/2007, HG 1534/2008. 
3.1.2. Asigurarea în anul școlar 2020 - 2021 a încadrării cu personal didactic calificat care 
a promovat proba scrisă şi interviul conform repartiției de la ISJ; 
3.1.3. Existenţa a cel puţin 2 proiecte de parteneriat educaţional pentru liceu. 

 
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE 
VERIFICARE 

MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 
1 Constituirea şi organizarea 

Comisiei de evaluare şi asigurare 
a calităţii (CEAC) în unitate 

2020 – 2021 Directori  
Reaponsabil Comisie 
CEAC- Garabedian Claudia 

Cunoaşterea şi aplicarea 
legislaţiei în domeniul 
asigurării calităţii educaţiei 

Strategia de evaluare 
internă a calităţii 
Planul operaţional CEAC 

2 Elaborarea/ revizuirea 
regulamentului intern (RI) de 
funcţionare (ROF), a 
procedurilor operaţionale.  
Monitorizarea aplicării acestor 
documente interne. 

Sept.– oct. 2020 
 
 
 

Directorii –Puran/Samaru 
 
  

Finalizarea RI până cel târziu 
01 oct. 2020 
Revizuirea periodică a 
procedurilor sau elaborarea 
unor proceduri noi, dacă este 
cazul 

Regulamente interne 
dezbătute în CP şi 
aprobate în CA 
Regulamente CEAC 
 

3 Elaborarea rapoartului de 
evaluare internă (RAEI) în 
conformitate cu Ghidul CEAC  

Octombrie 2020 Reaponsabil Comisie CEAC 
– Garabedian Claudia  
  

Rapoart de autoevaluare realist  RAEI 
http//aracip.ro 

4 Elaborarea planului de 
îmbunătăţire a calităţii în 
conformitate cu punctele slabe 
identificate în RAEI 

Octombrie 2020 Directorii- Puran/Samaru 
Responsabili Comisii 
permanente 
 

Corelarea planului de 
îmbunătăţire cu celelalte 
documente manageriale 
(PAS,PO)  

Planul de îmbunătăţire şi 
planul de implementare a 
PAS (Planul Managerial 
2020 – 2021)  

5 Participarea la cursuri de 
formare organizate şi derulate de 
ISJ, CCD pentru manageri şi 
contabilii din unitate pe 
problematica auditului intern 
privind calitatea. 

Semestrial Director 
Responsabil comisie SCIM 

Participare a cel puţin 4 
cursanţi. 

Certificatele / atestate de 
absolvire a programului 
de formare  



6 Participare la activitatile 
realizate pe ateliere de lucru cu 
responsabilii CEAC organizate 
la ISJ, CCD. 

Bisemestrial Directori- Puran/Samaru 
Responsabil Comisie 
CEAC. 

Participarea fiecărui membru 
CEAC la cel puţin 2 ateliere de 
lucru 

Agendele de lucru  
 
Tabelele de prezenţă  

7 Incadrarea unităţi şcolare cu 
personal didactic în conformitate 
cu metodologia mişcării de 
personal (2020 – 2021) si a 
deciziilor de repartizare a ISJ . 

Conform 
calendarului 

M.E.C. 
2020 – 2021 

 Directori – Puran/Samaru 
 
 

Liste de ocupare a posturilor 
vacante cu respectarea 
precizărilor Metodologiei 

Decizii de numire pe post  

8 Incadrarea cu personal didactic 
auxiliar şi nedidactic în limitele 
numărului de posturi aprobat de 
M.E.C./I.S.J. 

2020 – 2021 Directori - Puran/Samaru  
Secretar sef - Panaitescu  

Respectarea legislaţiei în 
vigoare 

Decizii de numire 

9 Încheierea unor acorduri de 
parteneriat cu Poliția Călărași în 
vederea sprijinirii asigurării 
securităţii elevilor şi angajaţilor 
în liceu  

Septembrie 2020 Directori - Puran/Samaru 
 

Asigurarea securităţii elevilor 
şi tuturor angajaţilor în şcoală 
pe toată durata desfăşurării 
activităţii instructiv-educative 

Protocoalele de 
colaborare 

10 Derularea unor programe de 
parteneriat cu alte instituţii ale 
comunităţii locale 

2020 – 2021 Directori  
 

Participarea la viaţa şcolii a 
reprezentanţilor tuturor 
instituţiilor locale 
 

 
Acordul de parteneriat 

11  Participarea cadrelor didactice 
la activitati de consiliere pentru 
identificarea de parteneri în 
vederea inițierii de proiecte cu 
finanţare extrabugetară sau 
externă , cât si pentru cei care au 
proiecte în derulare.  

Sept.-Dec. 2020 
Ian.- martie 2021 
(şi la solicitare) 

Responsabil pentru proiecte 
educaţionale şi programe 
europene – Blebea Petronela 

Solicitarea activitatilor de 
consultanta. 

Graficul activităţii de 
consiliere 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBIECTIV SPECIFIC 
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

3.2. Îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi extraşcolare ale 
elevilor în vederea formării/dezvoltării competenţelor-cheie. 
 

3.2.1.Creşterea ratei de promovare cu cel puţin 2% faţă de anul şcolar precedent; 
3. 2.2. Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi la examenul de bacalaureat prin 
creşterea procentului de promovabilitate cu cel puţin 5 % faţă de anul şcolar precedent  
3.2.3. Dezvoltarea competenţelor profesionale conform standardelor de pregătire 
profesională a tuturor elevilor din unitate. 

 
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATOR DE 
VERIFICARE 

MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 
1 Monitorizarea şi evaluarea calităţii 

proceselor de predare-învăţare-
evaluare, a gradului de personalizare 
a ofertei educaţionale 

2020 – 2021 Directori - Puran/Samaru 
Responsabili Comisii :  
CEAC, Curriculum 
 

Diferenţierea 
parcursurilor de învăţare,  

 

2. Pregătirea elevilor în vederea 
examenelor naţionale, pornind de la 
rezultatele obţinute în anul şcolar 
2019-2020, făcând o analiză a 
cauzelor şi stabilind măsuri de 
ameliorare şi reglare.  

2020 – 2021 Directori – Puran/Samaru 
 
Responsabili Comisii: 
CEAC, Curriculum 
 

Adecvarea activităţii de 
pregătire a elevilor la 
nevoile individuale ale 
elevilor (diferenţierea 
învăţării) 

Raportul de activitate 

3. Realizarea/organizarea şi 
desfăşurarea acţiunilor de simulare a 
examenelor naţionale. 

Semestrul 
al II-lea 

Directori – Puran/Samaru 
 
Responsabili Comisii: 
CEAC, Curriculum 
 

Organizarea simulărilor 
în unitate  

Raport  

4. Prezentarea rezultatelor elevilor 
obţinute la olimpiade şi concursuri 
în broşuri, publicaţii proprii, presă. 

Martie – iunie 
2021 

Directori – Puran/Samaru 
 
Responsabili Comisii: 
CEAC, Curriculum, Proiecte si 
programe 

 

Publicarea rezultatelor de 
succes ale tuturor elevilor 
participanţi la olimpiade 
şi concursuri  

Revista şcolii 
Presa locală 
Site-ul scolii 
www.stefanbanulescu.ro 
Panoul info 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 
 

3.3 Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a 
procesului de învăţământ în vederea optimizării calităţii în 
educaţie. 
 

3.3.1. Optimizarea instrumentelor şi metodelor de monitorizare astfel încât toate cadrele 
didactice din unitate să beneficieze de consiliere şi evaluare ; 
3.3.2. Îmbunătăţirea tehnicilor manageriale şi didactice a cel puţin 80% din cadrele 
didactice 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE 
VERIFICARE 

MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 
Stabilirea priorităţilor privind controlul 
calităţii si implementarea măsurilor de 
îmbunătăţire a calităţii . 

Sept. 2020 Directori 
Puran/Samaru 
  

Cuprinderea tuturor 
priorităţilor stabilite în 
planificările realizate la nivelul 
liceului. 
Analiza pertinentă a nivelului 
de realiz. a standard. naţionale 

Planul managerial al liceului  
 
Graficul inspecţiilor  

Elaborarea graficului de asistențe la 
clasă.  

Octombrie 
2020 

Directori   
Puran/Samaru 
 

Selectarea cadrelor didactice în 
funcţie de rezultatele şi 
performanţa elevilor, în funcţie 
de priorităţile identificate, 
experiente la catedra. 

Criteriile de selecţie a cadrelor 
didactice inspectate. 
 
Graficul de inspecţie 
 

Implementarea programului de asistențe 
la clasă.  
 

2020 – 2021 Directori  
Puran/Samaru 
Sefi comisii 
CEAC, Curriculum 
  

Adecvarea activităţii de 
inspecţie la obiectivele 
urmărite şi la tipul inspecţiei.  
Monitorizarea planului de 
măsuri 

Graficul de îndrumare şi control 

Monitorizarea parcurgerii integrale a 
programelor curriculare la toate nivele. 

2020 – 2021 Directori  
Puran/Samaru 
Responsabili 
Comisii  CEAC, 
Curriculum 

Adecvarea instrumentelor de 
monitorizare la tipul de 
curriculum parcurs 
Asigur. monitorizării interne a 
tuturor cadrelor didactice prin 
intermediul inspectiilor la clasa  

Rapoarte de asistenţă la lecţie 
Planuri de măsuri adecvate 
rezultatelor obţinute la evaluările 
naţionale 
Grile de monitorizare 
 

Monitorizarea programelor de utilizare 
a calculatorului şi a programelor de 
comunicare, în general 
 

2020 – 2021 Directori 
Puran/Samaru 
Responsabil Progr. 
informatice Anghel 
Marian 

Utilizarea unor descriptori de 
performanţă privind 
competenţele de utilizare a 
calculatorului şi de comunicare 
la absolvirea liceului. 

Rapoartele comisiilor de concurs/ 
examen 
( atestat informatică) . 
Planuri de măsuri 
Portofolii de evaluare 



 
 
 
 

OBIECTIV SPECIFIC 
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

3.4. Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice, a 
personalului didactic auxiliar de a presta servicii de calitate, 
prin participarea la diverse forme de formare continuă. 

3.5.1. Participarea tuturor cadrelor didactice / a personalului didactic auxiliar la cel puţin 
o formă de perfecţionare în anul şcolar 2020 - 2021; 
3.5.2. Utilizarea în activitatea la clasă a achiziţiilor dobândite în cadrul cursurilor de 
formare de către cel puţin 80 % din numărul cadrelor didactice. 

 
Nr. 
Crt. 

ACŢIUNI ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI INDICATORI DE 
VERIFICARE 

MIJLOACE 
DE 

VERIFICARE 
1 Realizarea unei baze de date 

complexe asupra încadrării unităţii 
cu personal didactic.  

Oct. 2020 Directori Puran/Samaru 
Secretar sef – Panaitescu A. 

Efectuarea unui studiu asupra 
perspectivelor unor discipline 
deficitare din perspectiva 
planului de învăţământ. 

Baza de date 

2 Participarea la întâlniri organizate de 
conducerea liceului si ISJ, CCD a 
cadrelor didactice care solicită 
înscrierea la gradele didactice  

Sept. 2020 Responsabil perfecţionare şi 
formare continuă – Bîrjoveanu 
I.  

Informarea privind condiţiile ce 
trebuie îndeplinite pentru 
înscrierea la grade didactice 
 

Proces verbal 
 
 

3 Participarea la cursuri de formare 
continuă pentru cadrele didactice.  
 

Permanent Directori - Puran/Samaru  
 

Alegerea cursurilor de formare 
cu nevoile de formare 
identificate. 

Analiza nevoilor de 
formare. 
Certificate de 
perfectionare. 

4 Participare la sesiuni de informare-
formare privind participarea la stagii 
de formare în ţări UE prin 
Programul ERASMUS + 

2020 – 2021 Directori - Puran/Samaru  
Responsabil pentru proiecte 
educaţionale şi programe 
europene – Blebea Petronela 

Participarea a cel puţin 5 de 
cadre didactice 

Adeverinta  
 
Certificat 

5 Diseminarea la nivelul şcolilor a 
experienţelor de succes ale cadrelor 
didactice care au participat la 
programe de formare 

Semestrul 
al II -lea 

Responsabil pentru proiecte 
educaţionale şi programe 
europene - Blebea Petronela 
 

Participarea a cel puţin 85% din 
nr. cadrelor didactice la 
întâlnirile de diseminare a 
rezultatelor formării 

Proces verbal 
  

6 Popularizarea ofertei de formare a 
CCD, pentru programe de formare 

Noiembrie 
2020 

Responsabil CEAC Transmiterea ofertei tuturor 
cadrelor didactice  

site-ul CCD 
 

7  Participarea la programele de 
formare continuă conform ofertei de 
programe a ISJ/ CCD derulate în 
anul şcolar 2019 – 2020 

 
Anul şcolar 
2020 – 2021 

Directori- Puran/Samaru 
Responsabil CEAC 

Participarea la programele de 
formare acreditate şi avizate 
MEC a cel puţin 10/20 cadre 
didactice. 

Certificate / atestate 
de absolvire a 
programelor de 
formare continuă 



8  Participarea la consfatuirile cadrelor 
didactice si cercurile pedagogice 
desfasurate conform graficului ISJ  

Sept .2020 
semestrial 

Directori- Puran/Samaru 
Responsabil Comisie 
Curriculum 

Participarea a 100% din 
numarul de cadre didactice la 
întâlnirile organizate.  

Procese verbale 

 
 
 
 

OBIECTIV STRATEGIC  4 : 
4. COMPATIBILIZAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE EDUCAŢIE CU SISTEMELE EUROPENE  

 
 

OBIECTICTIV SPECIFIC  INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

4.1. Promovarea şi valorificarea diversităţii şi 
interculturalităţii în educaţie. 

4.1.1. Includerea în activitatile scolare desfasurate în anul şcolar 2020 – 2021 a 
programelor de promovare a diversităţii şi interculturalităţii.  

 
Nr 
Crt. 

ACŢIUNI TERMEN RESPONSABIL 
 

INDICATOR DE VERIFICARE MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

1.  Implicarea elevilor în acţiuni care 
vizează educarea în spiritul 
cunoaşterii şi conservării tradiţiilor 
locale în contextul globalizării 

2020 – 2021 Directori - Puran/Samaru 
Responsabil pentru proiecte 
şi programe educative- 
Blebea Petronela 

Includerea în programul de 
activităţi extraşcolare a unora care 
promovează tradiţiile locale 

Programul de 
activităţi educative 

2. Identificarea si popularizarea 
culturilor popoarelor europene în 
cadrul activitatlor extrascolare  

2020 – 2021 Responsabil pentru proiecte 
şi programe europene -  
Panait Georgiana 

Derularea unor programe europene 
în care învaţă copii care aparţin 
altor culturi.  

Programul de 
activităţi educative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBIECTIV  SPECIFIC 
 

INDICATORI  DE PERFORMANŢĂ 

4.2. Îmbunătăţirea competenţelor de elaborare/scriere de 
proiecte, implementarea de proiecte, în scopul accesării 
programelor europene cu finanţare nerambursabilă. -
ERASMUS + 
 

4.2.1. Participarea la diverse reuniuni de informare, cursuri de formare a unui număr de cel 
puţin 2 persoane (directori şi cadre didactice interesate). 
4.2.2. Realizarea unor parteneriate între şcoli, autorităţi locale, ONG-uri, firme private etc. 
în vederea elaborării/implementării unor proiecte prin programe europene, de către cel 
puţin 2 cadre didactice coordonatori până sfârşitul anului şcolar  2020 – 2021. 

 
Nr 
Crt 

ACŢIUNI TERMEN RESPONSABIL 
 

INDICATOR DE 
VERIFICARE 

MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

1. Participare la reuniuni de informare- 
formare pe tema managementului de 
proiect organizate de –ISJ 

În funcţie de 
grafic 

Responsabil pentru proiecte şi 
programe europene – Panait G. 
                                   Blebea P. 

 

Participare a unui număr 
de cel puţin 4 cadre 
didactice 

 
Adeverinte de 
participare 
 

2. Implementarea proiectului ROSE la 
nivel de unitate 

Conform 
Acord de grant 

Directori- Puran/Samaru 
Responsabil proiect – Alecu 
Cătălina 

Raportările lunare 
conform Acordului de 
grant 

Livrabile proiect 

2. Realizarea de parteneriate şcoala-
autorităţi locale, ONG-uri, agenţi 
economici, ca forme de facilitare a 
accesării programelor europene 

2020 – 2021 Directori - Puran/Samaru 
 
 

Numărul de parteneriate 
încheiate 

Acordurile de 
parteneriat 
 
 
 

3. Găsirea de parteneri-instituţii şcolare 
din UE - interesate de cooperarea 
internaţională prin proiecte de 
parteneriat în cadrul Programului 
ERASMUS+ 

2020 – 2021 Responsabil pentru proiecte si 
programe europene – Blebea P. 

Numărul de proiecte de 
parteneriat depuse spre 
finanţare. 

Formulare de înscriere 

4. Consilierea cadrelor didactice în 
vederea întocmirii unor 
candidaturi/proiecte cu finanţare 
europeană 

2020 – 2021 Responsabil pentru proiecte şi 
programe europene - Blebea P. 
 

Numărul candidaturi/ de 
proiecte depuse spre 
finanţare 

Lista persoanelor 
consiliate 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

OBIECTICTIV SPECIFIC  

4.3. Asigurarea transferului de bune practici în domeniul 
educaţional, ca urmare a implicării în diverse proiecte 
europene . 
  

 
Nr 
crt 

ACŢIUNI TERMEN 

1.   Participare la „Gala proiectelor 
europene”   

Mai 2021 

2. Dimensiunea proiectelor 
europeane derulate de catre 
unitate - elaborarea unei broşuri 

Mai 2021 

 
 
 

 

INDICATORI DE PERFORMAN

domeniul 
ţional, ca urmare a implicării în diverse proiecte 

4.3.1. Organizarea a cel puţin două sesiuni de diseminare a exemplelor de bună practică în 
cadrul proiectelor de parteneriat european ERASMUS+,etc) în cadrul diverselor proie
europene în anul şcolar 2020 – 2021. 
4.3.2. Organizarea a două seminare de diseminare şi valorizare a experienţelor de formare 
continuă a cadrelor didactice participante la mobilităţi de formare 

 RESPONSABIL 
 

INDICATOR DE VERIFICARE

Responsabil pentru proiecte 
educaţionale şi programe 
europene – Blebea P. 

2 evenimente realizate pe parcursul 
anului şcolar 2020 – 2021
ISJ. 

Responsabil pentru proiecte 
educaţionale şi programe 
europene Blebea P. 

2 evenimente realizate pe parcursul 
anului şcolar 2020 – 2021.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

ţin două sesiuni de diseminare a exemplelor de bună practică în 
etc) în cadrul diverselor proiecte 

ă seminare de diseminare şi valorizare a experienţelor de formare 
continuă a cadrelor didactice participante la mobilităţi de formare  

DE VERIFICARE MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

2 evenimente realizate pe parcursul 
2021 de catre 

Prezentările 
proiectelor pe site-ul 
ISJ 

2 evenimente realizate pe parcursul 
. 

Broşura 

  DIRECTOR,  
                                                      

Prof.Vasilica PURAN   

                               


