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P R O G R A M   M A N A G E R I A L 
 

SEMESTRUL I  

 AN ŞCOLAR 2018-2019 

 

I: MANAGEMENT 

Obiectiv general: Modernizarea şi democratizarea managementului 

Nr. 
crt. 

Obiective specifice / Acţiuni Termen Responsabil 

1 
Realizarea analizei asupra calităţii şi stării 
învăţământului în anul şcolar trecut 

septembrie 2018 Director, directori adjuncți 

2 
Întocmirea Raportului de asigurare şi evaluare internă a 
calităţii 

septembrie 2018 CEAC 

3 
Elaborarea programelor manageriale la nivelul 
comisiilor metodice, compartimentelor, serviciilor 

septembrie 2018 
Responsabili comisii metodice, 
responsabili compartimente / 
servicii 

4 
Realizarea programului managerial al C. N. "Spiru 
Haret" (anual, sem. I) 

septembrie 2018 Director, directori adjuncți 

5 

Proiectarea activităţii Consiliului de Administraţie, 
Consiliului pentru Curriculum, Consiliului Profesoral, 
Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, Consiliului 
Elevilor 

septembrie 2018 

Preşedinte C.A., responsabil 
Cons. Curriculum, preşedinte 
C.P., preşedinte Cons. reprez. 
al Părinţilor şi preşedinte Cons. 
Elevilor 

6 
Participarea personalului didactic la activităţile 
metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice realizate în 
comisiile metodice 

septembrie 2018– 
ianuarie 2019 

Director, directori adjuncți, 
responsabili comisii metodice, 
profesori 

7 
Participarea personalului didactic la programele de 
formare derulate de ISJ şi CCD 

septembrie 2018– 
ianuarie 2019  

Responsabil formare continuă, 
profesori, învăţători 

8 
Formarea profesională prin sistemul de definitivare şi 
obţinere a gradelor didactice 

septembrie 2018– 
ianuarie 2019     

Director, responsabil formare 
continuă, profesori, învăţători 

9 
Încadrarea posturilor / catedrelor cu personal calificat. 
Stabilirea / definitivarea bugetului de ore. Constituirea 
catedrelor. 

septembrie 2018 
Director, directori adjuncți, 
consiliul pentru curriculum 

10 
Întocmirea schemelor orare ale claselor şi a orarului 
şcolii 

septembrie 2018 
Director, directori adjuncți, 
consiliul pentru curriculum 

11 Repartizarea învăţătorilor / diriginţilor septembrie 2018 Director 

12 
Constituirea claselor pregătitoare, I, a V-a, a IX-a. 
Reapartizarea sălilor de clasă. Stabilirea programului de 
desfăşurare a cursurilor 

septembrie 2018 Director, C.A. 

13 
Constituirea Consiliului Elevilor. Desfăşurarea alegerilor 
pentru acesta. 

octombrie 2018 
Director, directori adjuncți, prof. 
coordonator cu programe  şi 
proiecte educative 

14 

Constituirea / completarea comisiilor de lucru: comisia 
pentru curriculum (Carmen Cosmulescu - responsabil), 
CEAC (Carmen Cosmulescu - responsabil), comisia 
pentru control managerial intern (Alina Ciobotea - 
responsabil), comisia pentru formare continuă (Felicia 
Păunescu - responsabil), comisia pentru promovarea 
noilor educaţii (Gabriela Crudu - responsabil), comisia 

septembrie - 
octombrie 2018 

Director, C.A., CEAC 
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pentru prevenirea şi combaterea violenţei (Tătaru 
Mihaela - responsabil), comisia pentru prevenirea și 
combaterea discriminării și promovarea interculturalității 
(Cosmulescu Carmen), comisia pentru securitate şi 
sănătate în muncă (Alina Ciobotea - responsabil), 
comisia pentru protecţie civilă şi paza contra incendiilor 
(Tătaru Mihaela - responsabil), comisia pentru 
frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului 
școlar, comisia pentru orar (Tudorache-Ionescu Adela - 
responsabil),  comisia pentru asigurarea serviciului pe 
şcoală (Tudorache-Ionescu Adela - responsabil), 
comisia pentru parteneriate externe (Motomancea Aura 
- responsabil) 

15 
Asigurarea funcţionalităţii optime a tuturor spaţiilor de 
învăţământ 

zilnic 
Director, CA, administrator de 
patrimoniu 

16 
Continuarea reparaţiilor, reabilitărilor, igienizărilor 
spaţiilor de învăţământ 

septembrie 2018– 
ianuarie 2019   

Director, CA, administrator de 
patrimoniu 

17 
Repartizarea manualelor pentru elevii din învăţământul 
obligatoriu și pentru cei din învățământul secundar 
superior 

septembrie 2018 directori adjuncți, bibliotecar 

18 
Realizarea selecției și comenzilor de manuale școlare 
pentru clasele I, a II-a,  a III-a, a IV-a și a V-a  

octombrie 2018 
Director, profesori, învăţători, 
bibliotecar 

19 
Obţinerea fondurilor băneşti necesare întreţinerii 
curente şi realizării reparaţiilor  

septembrie 2018– 
ianuarie 2019   

Director, CA, administrator 
financiar 

20 
Extinderea dotării laboratoarelor, cabinetelor, sălii de 
sport prin proiecte / parteneriate cu comunitatea locală, 
oameni de afaceri ş.a. 

 septembrie 2018 - 
2019 

Director, profesori, învăţători, 
administrator patrimoniu 

21 
Desfăşurarea întâlnirilor Consiliului Reprezentativ al 
Părinţilor cu conducerea şi profesorii şcolii, 
desfăşurarea şedinţelor cu părinţii pe clase  

septembrie 2018– 
ianuarie 2019    

Director, CA, diriginţi, învăţători 

II: CURRCICULUM ŞI ACTIVITATEA ŞCOLARĂ 

Obiectiv general: Realizarea unei activităţi educaţionale de calitate 

Nr. 
crt. 

Obiective specifice / Acţiuni Termen Responsabil 

1 
 Proiectarea activităţii la nivelul fiecărei comisii 
metodice; proiectarea didactică realizată de fiecare 
învăţător / profesor pentru fiecare clasă, disciplină 

septembrie 2018 
Director, directori adjuncți, 
responsabili comisii metodice, 
profesori, învăţători 

2 
Realizarea proiectelor de lecţie, a schiţelor lecţiilor şi a 
secvenţelor nou introduse potrivit cerinţelor MEN 

septembrie 2018 
Director, directori adjuncți, 
CEAC 

3 

Prelucrarea şi afişarea Metodologiei / unor extrase din 
Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului 
de bacalaureat 2018, a Evaluării Naționale, a Admiterii 
în liceu 2018 

octombrie – 
noiembrie 2018 

Director, directori adjuncți, 
consiliul pentru curriculum, 
diriginţii claselor a XII-a, a VIII-
a 

4 
 Realizarea graficelor de pregătire suplimentară / 
pregătirilor suplimentare pentru examenul de 
bacalaureat 

octombrie – 
decembrie 2018 

Director, directori adjuncți, 
consiliul pentru curriculum, 
diriginţii claselor a XII-a 

5 
Realizarea portofoliilor profesorilor care predau 
disciplinele de examen la clasele a XII-a 

 octombrie – 
decembrie 2018 

Director, directori adjuncți, 
consiliul pentru curriculum, 
CEAC, profesori 

6 

Analiza în comisiile metodice, în consiliul pentru 
curriculum, în CA a rezultatelor examenului de 
bacalaureat 2017 şi stabilirea măsurilor pentru 
îmbunătăţirea rezultatelor 

septembrie – 
noiembrie 2018 

Director, directori adjuncți, 
consiliul pentru curriculum, 
CEAC, profesori 

7 
Realizarea evaluărilor iniţiale. Elaborarea şi aplicarea 
testelor iniţiale. Analiza rezultatelor testelor în comisiile 
metodice şi în CP 

septembrie – 
octombrie 2018 

Director, directori adjuncți, 
consiliul pentru curriculum, 
CEAC, profesori 
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8 

 Îmbunătăţirea prezenţei elevilor la cursuri. 
Monitorizarea frecvenţei elevilor. Desfăşurarea unor 
lecţii de calitate pentru atragerea elevilor în activitatea 
de învăţare 

septembrie 2018– 
ianuarie 2019 

Director, directori adjuncți, 
consiliul pentru curriculum, 
CEAC, profesori, diriginţi 

9 
Intensificarea pregătirii elevilor pentru olimpiade şi 
concursuri şcolare. Stimularea activităţilor performante 

decembrie 2018  
Director, CA, consiliul pentru 
curriculum, CEAC 

10 
Participarea elevilor performanţi la activitatea grupelor 
de excelență 

decembrie 2018 
Director, CA, consiliul pentru 
curriculum, CEAC 

11 
Integrarea elevilor cu nevoi speciale în activitatea 
curriculară 

zilnic 
Diriginţi, profesori, consilier 
psiho-pedagog 

III: DESCENTRALIZAREA SISTEMULUI EDUCAŢIONAL 

Obiectiv general: Eficientizarea ofertei educaţionale a Colegiului 

Nr. 
crt. 

Obiective specifice / Acţiuni Termen Responsabil 

1 
Proiectarea / realizarea planului de şcolarizare în funcţie 
de performanţele fiecărui nivel de învăţământ, profil, 
specializare.  

decembrie 2018 Director, CA  

2 

Realizarea ofertei curriculare urmărindu-se asigurarea 
prestigiului Colegiului, asigurarea educaţiei pentru toţi şi 
pentru fiecare, personalizarea Colegiului prin 
menţinerea unor specializări de succes şi a unei oferte 
CDS flexibile şi diversificate 

ianuarie-februarie 
2019 

CA, CEAC, consiliul pentru 
curriculum  

3 
Extinderea activităţii de consiliere psihopedagogică a 
elevilor. Accentuarea activităţilor de orientare şi 
consiliere pentru carieră 

septembrie 2018– 
ianuarie 2019     

CA, profesor consilier, CEAC  

4 
Realizarea unor activităţi curriculare şi extracurriculare 
de calitate. Valorificarea valenţelor educative ale 
acestora 

septembrie 2018– 
ianuarie 2019   

CA, consiliul pentru curriculum, 
CEAC  

5 
Promovarea educaţiei pentru valori, pentru cetăţenia 
democratică şi moral-religioasă, pentru lucrul bine făcut, 
pentru o societate deschisă 

septembrie 2018– 
ianuarie 2019    

Consiliul pentru curriculum, 
CEAC 

IV: RELAŢII COMUNITARE ŞI DE COOPERARE EUROPEANĂ 

Obiectiv general: Compatibilizarea activităţilor educaţionale de la C. N. "Spiru Haret" cu cea 
europeană 

Nr. 
crt. 

Obiective specifice / Acţiuni Termen Responsabil 

1 Iniţierea unui proiect european Erasmus 
 

 Responsabilul cu proiecte 
europene 

2 
Continuarea parteneriatului cu Ambasada Franţei şi 
Centrul Cultural Francez din Timişoara 

 septembrie 2018– 
ianuarie 2019    

 Profesori de limba franceză 

3 
Participarea la competiția Euroscola-2017, ediția a IX-a; 
participarea la Zilele Euroscola organizate de 
Parlamentul European de la Strasbourg 

decembrie 2018  
Director Carmen Cosmulescu, 
prof. coord. Spineanu Fluturaș 
Florina 

4 
Participarea personalului didactic la acţiuni de formare 
continuă cu caracter european; vizită de studiu la 
Parlamentul European de la Bruxelles 

 noiembrie 2018   Profesori  

5 
Continuarea / completarea parteneriatelor încheiate cu 
instituţii ale comunităţii locale şi naţionale 

 septembrie 2018– 
ianuarie 2019     

 Director, profesor coordonator 
cu programe educative 
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