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MISIUNE 

VIZIUNE 

VALORI 



Misiunea  
Școlii Postliceale Sanitare „Grigore Ghica-Vodă” 

Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a 
personalității elevilor prin formarea de competențe 
profesionale și sociale care să conducă la 

integrarea eficientă pe piața muncii. 



Viziunea  
Școlii Postliceale Sanitare „Grigore Ghica-Vodă” 

Îmbunătățirea actului educațional prin asigurarea 
celor mai bune resurse umane și materiale în 
vederea adaptării permanente a absolvenților la 

cerințele pieței muncii din domeniul sanitar.  



Valorile  
Școlii Postliceale Sanitare „Grigore Ghica-Vodă” 

 Profesionalism 

 Responsabilitate 

 Toleranță 

 Empatie 

 Demnitate 

 Încredere 

 Onestitate 

 Lucrul în echipă 

 Inteligență socială 

 Implicare personală 



ȚINTE 

STRATEGICE 
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Ținta 1 
Perfecționarea sistemului de 
formare continuă a 
resurselor umane din școală 
pentru asigurarea calității 
învățământului profesional 
și tehnic în vederea integrării 
profesionale a absolvenților. 

Ob. 1. Perfecționarea cadrelor didactice prin 
participarea la diferite cursuri/ stagii de 
formare. 
Ob. 2. Asigurarea participării la cursuri de 

formare continuă a cel puțin 25% dintre 

resursele umane ale școlii postliceale sanitare. 
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Ținta 2 
Dezvoltarea infrastructurii şi 
dotarea cu echipamente 
specifice în vederea atingerii 
competenţelor stabilite în 
Standardele de pregătire 
profesională prevăzute în 
curriculum și standardele de 
acreditare. 

Ob. 1. Asigurarea dotărilor care să răspundă 

nevoilor desfășurării activităților practice din 

cadrul școlii. 

Ob. 2. Adaptarea procesului didactic pentru 

utilizarea tehnologiei TIC și dotarea cu 

tehnologie informatică și de comunicare în 

vederea adaptării la standardele europene. 

Ob. 1. Optimizarea și implementarea condițiilor 

de calitate pe bază de proceduri specifice. 

Ob. 2. Asigurarea de instruire în domeniul 

managementului pentru membrii personalului 

didactic și didactic auxiliar. 

Ținta 3 
Optimizarea proceselor 
politicii manageriale pentru 
asigurarea unui 
management eficient și 
eficace care să permită 
îmbunătățirea sistemului de 
calitate la nivelul școlii 
postliceale sanitare. 
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Ținta 4 
Îmbunătățirea metodelor de 
transmitere a informației și 
adaptarea curriculei prin 
realizarea de cursuri 
multimedia, studii de caz, 
video conferințe. 

Ob. 1. Dezvoltarea și formarea competențelor 

profesionale ale elevilor conform standardelor 

pregătirii profesionale și ale cerințelor 

angajatorilor. 

Ob. 2. Creșterea inserției pe piața forței de muncă 

din România, din țările Uniunii Europene, din țări 

extracomunitare. 

Ob. 3. Dezvoltarea și crearea de noi specializări 

(curricula, resurse umane, resurse materiale, etc.) 

în conformitate cu cererea din mediul sanitar. 

Ob. 1. Încheierea de parteneriate cu unități sanitare 

la nivel local, regional, național și internațional. 

Ob. 2. Mediatizarea ofertei educaționale și a 

rezultatelor elevilor prin site-ul școlii și prin apariții 

în mass-media, cel puțin o dată pe semestru. 

Ob. 3. Organizarea a cel puțin o întâlnire, ședințe cu 

caracter informativ, lucrativ, de analiză, de 

consultare cu partenerii de practică, în fiecare 

semestru. 

Ob. 4. Dezvoltarea de structuri instituționale care să 

promoveze pe termen mediu și lung calitatea 

pregătirii în școala postliceală sanitară. 

Ob. 5. Crearea unui grup de comunicare pentru 

alumni ai școlii. 

 

Ținta 5 
Promovarea imaginii școlii 
prin dezvoltarea de 
parteneriate sociale și 
economice în colaborare cu 
unități sanitare și cu 
reprezentanți ai comunității. 



ANALIZA 
SWOT 
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RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Spaţiile şcolare sunt folosite în mod eficient (se 
învaţă în două schimburi) astfel că nu există spaţii 
şcolare care să fie nefolosite pe parcursul unei zile; 
 

 Există 8 săli de demonstraţie şi 2 saloane 
demonstrative, dotate corespunzător, care asigură 
desfăşurarea orelor de specialitate la standarde de 
calitate; 
 

 Există un laborator de informatică dotat cu 25 
de calculatoare legate în reţea şi racordate la 
internet, un laborator de anatomie şi virusologie, 
dotat corespunzător, un cabinet de limbi străine 
modern, o bibliotecă modernă cu circa 26.000 de 
volume, un laborator de balneofiziokinetoterapie şi 
recuperare, un laborator de farmacie; 
 

 Toate spaţiile şcolare au mobilier modern, 
adecvat, fiind dotate cu videoproiectoare cu ecran; 
 

 Existența auxiliarelor didactice necesare fiecărui 
modul; 
 

 Şcoala a fost reabilitată termic în anul 2014; 
 

 Școala are clădire proprie; 
 

 Existența unui parc amenajat în curtea interioară 
a școlii; 
 

 Poziția centrală a școlii în oraș; 
 

 Materiale didactice ușor comprehensibile de 
către elevi; 
 

 Existența unui nivel acceptabil al taxei de 
școlarizare. 

 Majoritatea resurselor financiare ale şcolii 
(aproximativ 80%) sunt asigurate prin autofinanţare 
şi provin din taxele de şcolarizare ale elevilor și 
există greutăţi în plata taxelor şcolare de către elevi; 
 

 Lipsa unui cămin și a unei cantine; 
 

 Slaba dotare a laboratorului de 
balneofiziokinetoterapie şi recuperare; 
 

 Lipsa unui amfiteatru; 
 

 Lipsa unei parcări proprii; 
 

 Spații administrative insuficiente; 
 

 Probleme la instalația de încălzire. 
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RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 

 În ultimii ani şcoala a avut locuri finanţate de la 
bugetul de stat, pentru care s-au organizat 
concursuri de admitere (majoritatea dintre cei care 
nu au promovat examenul de admitere au optat 
pentru locurile cu taxă). 

 

 Căminul şi cantina şcolii se află în renovare 
(fonduri guvernamentale) din noiembrie 2008, dacă 
ar fi funcţionale am putea oferi condiţii mai bune de 
şcolarizare elevilor noştri; 
 

 Regiunea de Nord-Est a ţării este una dintre cele 
mai sărace zone ale ţării, ceea ce creează probleme 
cu plata taxelor şcolare de către elevi (în fiecare an 
se înregistrează deficite la acest capitol); 
 

 Birocratizare excesivă. 
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RESURSE INTRA ȘI INTER-COMUNITARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

 Există parteneriate de pregătire clinică cu 
spitalele din Iaşi, încheiate conform ordinelor 
comune ale MSP (Ordinul 140/ 26.01.2007) şi 
MEdCT (Ordinul 1515/ 13.07.2007) ceea ce 
asigură fluenţa derulării învăţământului clinic la 
nivelul tuturor anilor de studiu (aceste spitale 
reprezintă şi principalii angajatori din sistemul 
intern de sănătate pentru absolvenţi); 
 

 În ultimii 2 ani şcoala a fost parteneră în două 
proiecte cu finanţare europeană: în anul şcolar 
2009-2010 şcoala a devenit parteneră în Proiectul 
„S.O.S. Sectorul Medical! Proiect pilot pentru 
eficientizarea practicii și inserției, corelat cu 
campanii naționale de promovare, orientare și 
consiliere, în scopul reducerii deficitului de 
personal medical” COD Proiect POSDRU/ 60/ 2.1/ 
S/ 22581, Proiect cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – 
Investeşte în oameni!, în anul şcolar 2010-2011 
şcoala a devenit parteneră în Proiectul „Program 
multiregional de îmbunătățire a tranziției de la 
școală la viața activă pentru elevii din școlile 
sanitare”, depus în cadrul cererii de propuneri de 
proiecte Nr. 90 – „Învață o meserie”, Axa Prioritară 
2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața 
muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. - 
„Tranziția de la școală la viața activă” din cadrul 
POSDRU 2007-2013. 
 

 

 Insuficiente unități spitalicești de practică; 
 

 Colaborare insuficientă cu partenerii de practică; 
 

 Dificultăţi în atragerea sponsorilor. 
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RESURSE INTRA ȘI INTER-COMUNITARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

 Implicarea în aceste proiecte a dus la creşterea 
prestigiului şcolii, iar creşterea cifrei de şcolarizare 
în ultimii ani a făcut ca Şcoala Postliceală Sanitară 
„Grigore Ghica-Vodă” Iaşi să devină cea mai mare 
şcoală de profil din Regiunea de Nord-Est a ţării şi a 
doua şcoală ca mărime din România, după Şcoala 
Postliceală Sanitară „Fundeni” de la Bucureşti; 
 

 Școala are o imagine bună în comunitate; 
 

 Existența unor canale de comunicare formală și 
non-formală funcționabile la nivelul școlii și în afara 
acesteia; 
 

 Opinia elevilor este luată în considerare. 
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RESURSE INTRA ȘI INTER-COMUNITARE 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 

 Creșterea ofertei de muncă în domeniul sanitar; 

 Posibilitatea încheierii de parteneriate cu alte 
unități sanitare; 

 Dezvoltarea de noi parteneriate cu alte școli din 
țară sau străinătate; 

 Posibilitea elevilor de a obține un loc de muncă 
în spațiul european. 

 

 Refuzul unor unități spitalicești de a primi elevi 
în stagiu; 

 Schimbări legislative contradictorii sau 
insuficient definite care vizează resursele 
financiare, piața forței de muncă internă și externă 
care limitează inserția pe piața forței de muncă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMPONENTA 

STRATEGICĂ 
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MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 
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OBIECTIVE SPECIFICE 2016-2017 

 

Domeniul funcțional: CURRICULUM 

 Creșterea inserției pe piața forței de muncă din România, din țările Uniunii Europene, din țări 

extracomunitare; 

 Dezvoltarea și formarea competențelor profesionale ale elevilor conform standardelor pregătirii 

profesionale și ale cerințelor angajatorilor; 

 Optimizarea și implementarea condițiilor de calitate pe bază de proceduri specifice; 

 Dezvoltarea și crearea de noi specializări (curricula, resurse umane, resurse materiale, etc) în 

conformitate cu cererea din mediul sanitar. 

 

Domeniul funcțional: RESURSE UMANE 

 Perfecționarea cadrelor didactice prin participarea la diferite cursuri/stagii de formare; 

 Asigurarea participării la cursuri de formare continuă a cel puțin 25% dintre resursele umane ale 

școlii postliceale sanitare; 

 Asigurarea de instruire în domeniul managementului pentru membrii personalului didactic și 

didactic auxiliar. 

 

Domeniul funcțional: RESURSE MATERIALE 

 Asigurarea dotărilor care să răspundă nevoilor desfășurării activităților practice din cadrul școlii; 

 Adaptarea procesului didactic pentru utilizarea tehnologiei TIC și dotarea cu tehnologie 

informatică și de comunicare în vederea adaptării la standardele europene. 

 

Domeniul funcțional: DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE 

 Încheierea de parteneriate cu unități sanitare la nivel local, regional, național și internațional; 

 Dezvoltarea de structuri instituționale care să promoveze pe termen mediu și lung calitatea 

pregătirii în școala postliceală sanitară. 
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Domeniul funcțional: IMAGINE ȘI COMUNICARE 

 Mediatizarea ofertei educaționale și a rezultatelor elevilor prin site-ul școlii și prin apariții în 

mass-media, cel puțin o dată pe semestru; 

 Crearea unui grup de comunicare pentru alumni ai școlii; 

 Organizarea a cel puțin o întâlnire, ședințe cu caracter informativ, lucrativ, de analiză, de 

consultare cu partenerii de practică, în fiecare semestru. 
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Domeniul funcțional: Curriculum 
 

Obiectiv 1: Creșterea inserției pe piața forței de muncă din România din țările Uniunii Europene, din 

țări extracomunitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Realizarea planului de 
școlarizare prin corelarea 
specializărilor cu cele 
solicitate pe piața locală a 
pieței de muncă, conform 
PRAI și PLAI 

Directorul 
școlii 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

 

Sem. II Creșterea numărului de 
absolvenți școlarizați în 
conformitate cu cererea de 
pe piața muncii 

Crearea și actualizarea unei 
baze de date în ceea ce 
privește parcursul 
profesional al absolvenților 

Directorul 
școlii 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Permanent Creșterea numărului de 
înregistrări în baza de date 

Fundamentarea planului de 
școlarizare în funcție de 
nevoile comunității și cererea 
de pe piața muncii 

Echipa 
managerială 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Anual Plan de școlarizare realizat 



2016 
2017 Plan Managerial  
 

22 

 

 
 

Obiectiv 2: Dezvoltarea și formarea competențelor profesionale ale elevilor conform standardelor 

pregătirii profesionale și ale cerințelor angajatorilor 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Asigurarea serviciilor de 
orientare și consiliere 
profesională pentru elevi 

Directorul 
școlii 

 

Resurse 
umane  

Resurse 
materiale 

Sem. I-II Creșterea numărului 
întâlnirilor de consiliere 
profesională a elevilor 

Creșterea numărului 
unităților medicale în care se 
realizează instruirea clinică a 
elevilor 

Directorul 
școlii 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Sem. I-II Numărul de certificate de 
participare. 

Număr de cursuri la care s-a 
participat 

Îmbunătățirea activității de 
egalizare a șanselor pentru 
toți elevii în vederea 
valorificării propriului 
potențial 

Echipa 
managerială 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Sem. I-II Creșterea numărului de 
activități realizate 

Implicarea tuturor cadrelor 
didactice în realizarea 
valențelor educative ale 
disciplinelor de învățământ 

Echipa 
managerială 

Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Sem. I-II Procese verbale 

Note interne 
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Obiectiv 3: Optimizarea și implementarea condițiilor de calitate pe bază de proceduri specifice 

 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Elaborarea planurilor și 
programelor manageriale 
prin consultarea cu elevii 

Directorul școlii 

Director adjunct 

Șefii de catedră 

Resurse umane  

Resurse  

materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I Plan managerial elaborat 

Planificarea activității C.A. Director 

C.A. 

Resurse umane  

Resurse  

materiale 

Sem. I Grafic de activități 

C.A. realizat 

Actualizare permanentă 
PAS 

Directorii școlii 

CEAC 

 

Resurse umane  

Resurse  

materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I PAS actualizat 

Asigurarea condițiilor 
optime de funcționare a 
organismelor având ca 
obiectiv central 
asigurarea calității 
educației în conformitate 
cu legislația în vigoare 

Directori 

 

Resurse umane  

Resurse  

materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I-II Standarde de calitate 
îndeplinite 

Monitorizarea sistematică 
a școlii în toată 
complexitatea ei 
(strategică și 
operațională) 

Directori Resurse umane  

Resurse 

materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I-II Raport de evaluare 
realizat 
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Obiectiv 4: Dezvoltarea și crearea de noi specializări (curricula, resurse umane, resurse materiale 

etc) în conformitate cu cererea din mediul sanitar 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Elaborarea ofertei 
educaționale pentru anul 
2016-2017 

Directorul 
școlii 

Membrii 
Consiliului 
profesoral 

Resurse 
umane  

Resurse 
materiale 

Sem. II Ofertă educațională 
elaborată 

Urmărirea asigurării calității 
educației, a modului în care 
se realizează atribuțiile 
manageriale la nivelul 
comisiilor metodice fiecărui 
cadru didactic în parte 

Directori 

CEAC 

Resurse 
umane  

Resurse 
materiale 

Sem. I Creșterea calității actului 
didactic 

Elaborarea ofertei 
educaționale pentru anul 
2016-2017 

Directorul 
școlii 

Membrii 
Consiliului 
profesoral 

Resurse 
umane  

Resurse 
materiale 

Sem. II Ofertă educațională 
elaborată 

Identificarea nevoilor de 
educație ale comunității și 
posibilităților de realizare în 
cadrul legal existent și cu 
resurse disponibile 

Directori 

 

Resurse 
umane  

Resurse 
materiale 

Permanent Plan de nevoi elaborat 
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Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Promovarea metodelor 
interactive și 
complementare în 
predare-învățare-evaluare 

Responsabili 
comisii 
metodice 

Resurse umane Sem. I-II Ofertă educațională 
diversificată, modernă, 
atractivă și relevantă 

Adaptarea auxiliarelor 
curriculare la noile 
programe educaționale 

Coordonatorii de 
catedre și 
comisii 
metodice 

Resurse umane Sem. I-II Program educațional 
îmbunătățit 

Utilizarea metodelor 
active în procesul 
învățării: lucrul în grupuri 
mici și perechi, jocul de 
rol, studiu de caz 

Responsabili 
comisii 
metodice 

Resurse umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I-II Creșterea eficienței 
învățării 

Stabilirea strategiilor de 
învățare, care corespund 
cel mai bine stilurilor 
individuale de învățare ale 
elevilor 

Directori 

Responsabili 
comisii 
metodice 

 

Resurse umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I-II Strategie de învățare 
implementată 

Utilizarea de metode 
interactive de învățare 

Director  Resurse umane 

Resurse 
materiale 

Sem. I-II Îmbunătățirea metodelor 
de învățare cu 5% 
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Domeniul funcțional: RESURSE UMANE 
 

Obiectiv 1: Perfecționarea cadrelor didactice prin participarea la diferite cursuri/stagii de formare 

 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Stabilirea indicatorilor 
raportați la activitatea 
cadrelor didactice 

Directori 

CEAC 

 

Resurse umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I-II Indicatori stabiliți și atinși 

Facilitarea participării 
personalului didactic la 
activități metodice de la 
nivelul localității și 
județului 

Directori 

 

Resurse umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Sem. I-II Creșterea numărului de 
participanți la activități 
metodice 

Facilitarea participării 
personalului didactic la 
stagii de formare  

Directori Resurse umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Anual Creșterea numărului de 
participanți la stagii de 
formare 

Participarea 

personalului școlii la 
cursuri de formare 
continuă 

Directorul școlii 

Comisia CEAC 

Resurse umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Permanent Creșterea numărului de 
participanți la cursuri de 
formare continuă 
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Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Organizarea de activități de 
perfecționare în cadrul școlii 
postliceale (cercuri 
pedagogice, cursuri de 
formare continuă) 

Directori Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Semestrial Creșterea numărului de 
activități de perfecționare 
organizate 

Facilitarea participării 
personalului didactic la stagii 
de formare finanțate prin 
programe europene 

Directori Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Anual Creșterea numărului de 
participanți la stagii de 
formare 

 

Obiectiv 2: Asigurarea participării la cursuri de formare continuă a cel puțin 25% dintre resursele 

umane ale școlii postliceale sanitare 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Identificarea opiniei 
personalului școlii cu privire 
la cursurile de formare la 
care aceștia doresc să 
participe 

Directori  Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Permanent Raport de cercetare întocmit 

Informarea, formarea și 
consilierea cadrelor didactice 
privind aplicarea programei 
școlare 

Directori 

Comisia 
pentru 
curiculum 

Comisia 
metodică  

Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Sem. I Creșterea numărului cadrelor 
didactice informate și 
formate 
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Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Participarea cadrelor 
didactice din școală în grupe 
de lucru sau ca parteneri la 
diverse programe și proiecte 
interșcolare 

Director Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Sem. I-II Creșterea numărului cadrelor 
didactice participante la 
programe și proiecte 
interșcolare 

 

 

Obiectiv 3: Asigurarea de instruire în domeniul managementului pentru membrii personalului 

didactic și didactic auxiliar 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Dezvoltarea cunoștințelor, 
competențelor și atitudinea 
personalului didactic și 
didactic auxiliar pentru 
dezvoltarea unei societăți 
democratice, cu conexiuni 
europene 

Directori 

  

Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Sem. I-II Oferta de programe 
elaborată 

Stimularea personalului 
didactic și didactic auxiliar 
pentru a participa la 
programe de perfecționare  

Directori 

Responsabil 
comisie 
perfecționare 

Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Sem. I-II Creșterea numărului de 
participanți la  rograme de 
perfecționare și dezvoltare 
profesională  
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Domeniul funcțional: RESURSE MATERIALE 
 

Obiectiv 1: Asigurarea dotărilor care să răspundă nevoilor desfășurării activităților practice din 

cadrul școlii 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Elaborarea proiectului de 
buget și a planului de 
achiziții. 

Director 

Contabil Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Decembrie 
2016 

Proiect de buget elaborat 

Plan de achiziții elaborat 

Organizarea achiziționării 
materialelor și serviciilor 
pentru desfășurarea 
activităților practice 

Directori 

Contabil Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Sem. I Plan de achiziții elaborat 

Îmbunătățirea cu 10% a bazei 
materiale necesare 
activităților practice 

Inventarierea laboratoarelor 
și sălilor de demonstrație 

Directori 

Contabil Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Sem. I Calitatea laboratoarelor și 
sălilor de demonstrație 

Dotarea laboratoarelor și 
sălilor de demonstrație 

Directori 

Contabil Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Sem. I Calitatea laboratoarelor și 
sălilor de demonstrație 

Evaluarea alocării fondurilor 
pentru dotare 

Director 

Control 
financiar 
preventiv 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Sem. I-II Modernizarea infrastructurii 
școlare și a bazei didactico-
materiale 
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Obiectiv 2: Adaptarea procesului didactic pentru utilizarea tehnologiei TIC și dotarea cu tehnologie 

informatică și de comunicare în vederea adaptării la standardele europene 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Integrarea TIC în procesul de 
predare și învățare. 

Director 

Contabil Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Sem. I-II Creșterea numărului 
echipamentelor TIC 

Instruirea în domeniul TIC a 
cadrelor didactice 

Director 

Contabil Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Sem. I-II Creșterea numărului cadrelor 
didactice instruite 

Alegerea furnizorilor de 
tehnologie informatică și 
comunicare 

Director 

Contabil Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Sem. I-II Oferte eligibile pe piață 
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Domeniul funcțional:DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE 
 

Obiectiv 1: Încheierea de parteneriate cu unități sanitare la nivel local, regional, național și 

internațional 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Actualizarea parteneriatelor 
cu Primăria, Consiliul 
județean, spitalele în vederea 
continuării, inițierii sau 
desfășurării unor programe 
și proiecte educative  

Directori 

Șefi de 
catedră 

Reprezentanți 
ai comunității 
locale 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

 

Sem. I-II Creșterea numărului 
parteneriatelor actualizate 

Stabilirea relațiilor de 
colaborare și parteneriat cu 
instituții de profil 

Directori  Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

 

Sem. I-II Creșterea numărului relațiilor 
de colaborare și parteneriat 

Eficientizarea parteneriatului 
prin implicarea partenerilor 
sociali în identificarea 
oportunităților de ocupare și 
îmbunătățire a locurilor de 
muncă 

Directori Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

 

Sem. I-II Creșterea numărului de 
parteneriate 
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Obiectiv 2: Dezvoltarea de structuri instituționale care să promoveze pe termen mediu și lung 

calitatea pregătirii în școala postliceală sanitară 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Valorizarea școlii postliceale 
prin exemple de bună 
practică cu accent pe 
activitatea elevilor și a 
cadrelor didactice 

Directori 

C.A. 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

 

August 
2017 

Creșterea numărului 
evenimentelor de promovare 

Realizarea unor întâlniri 
periodice cu reprezentanții 
elevilor pentru stabilirea celor 
mai eficiente parteneriate 

Directori  

CA 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

August 
2017 

Creșterea numărului de 
întâlniri cu elevii 

 

Domeniul funcționale: IMAGINE ȘI COMUNICARE 
 

Obiectiv 1: Mediatizarea ofertei educaționale și a rezultatelor elevilor prin site-ul școlii și prin 

apariții în mass-media, cel puțin o dată pe semestru 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Promovarea oferei 
educaționale în mediul on-
line și media locală 

Directori 

Consilier 
imagine 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

 

Sem. I-II Creșterea participării la 
evenimente de 
promovare/târguri 
educaționale 

Asigurarea accesului tuturor 
celor interesați la oferta 
educațională a școlii 

Directori 

Consilier 
imagine 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Sem. I-II Creșterea numărului 
materialelor de promovare 
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Obiectiv 2: Crearea unui grup de comunicare pentru alumni ai școlii 

 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Crearea unui grup pentru 
alumni ai școlii 

Directori 

Consilier 
imagine 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Sem. I-II Creșterea numărului de 
întâlniri și de participanți 

 

 

 

 

 

Obiectiv 3: Organizarea a cel puțin o întâlnire, ședințe cu caracter informativ, lucrativ, de analiză, de 

consultare cu partenerii de practică, în fiecare semestru 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Identificarea nevoilor existente la 
nivelul instituțiilor partenere 
referitor la practică 

Directori 

Turoi de 
practică 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Sem. I-
II 

Creșterea numărului de 
întâlniri cu partenrii de 
practică 
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OBIECTIVE SPECIFICE 2016-2017 

 

Domeniul funcțional: CURRICULUM 

 Optimizarea și implementarea condițiilor de calitate pe bază de proceduri specifice. 

 

 

Domeniul funcțional: RESURSE UMANE 

 Asigurarea participării la cursuri de formare continuă a cel puțin 25% dintre resursele umane ale 

școlii postliceale sanitare. 

 

 

Domeniul funcțional: RESURSE MATERIALE 

 Asigurarea dotărilor care să răspundă nevoilor desfășurării activităților practice din cadrul școlii; 

 Adaptarea procesului didactic pentru utilizarea tehnologiei TIC și dotarea cu tehnologie 

informatică și de comunicare în vederea adaptării la standardele europene. 

 

 

Domeniul funcțional: DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE 

 Încheierea de parteneriate cu unități sanitare la nivel local, regional, național și internațional. 

 

 

Domeniul funcțional: IMAGINE ȘI COMUNICARE 

 Mediatizarea ofertei educaționale și a rezultatelor elevilor prin site-ul școlii și prin apariții în 

mass-media, cel puțin o dată pe semestru. 
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Domeniul funcțional: CURRICULUM 
 

Obiectiv 1: Optimizarea și implementarea condițiilor de calitate pe bază de proceduri specifice 

 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Elaborarea planurilor și 
programelor manageriale 
prin consultarea cu elevii 

Directorul școlii 

Director adjunct 

Secretar Șef 

 

Resurse umane  

Resurse 
materiale 

Resurse 
informaționale 

 

Sem. I Plan managerial elaborat 

Actualizare permanentă 
PAS 

Directorii școlii 

Secretar Șef 

 

Resurse umane  

Resurse 
materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I PAS actualizat 

Asigurarea condițiilor 
optime de funcționare a 
organismelor având ca 
obiectiv central 
asigurarea calității 
educației în conformitate 
cu legislația în vigoare 

Directori 

Secretar Șef 

 

Resurse umane  

Resurse 
materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I-II Standarde de calitate 
îndeplinite 
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Domeniul funcțional: RESURSE UMANE 
 

Obiectiv 1: Asigurarea participării la cursuri de formare continuă a cel puțin 25% dintre resursele 

umane ale școlii postliceale sanitare 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Identificarea opiniei 
personalului școlii cu privire 
la cursurile de formare la 
care aceștia doresc să 
participe 

Directori  

Secretar Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Permanent Raport de cercetare întocmit 

Informarea, formarea și 
consilierea cadrelor didactice 
privind aplicarea programei 
școlare 

Directori 

Comisia 
pentru 
curiculum 

Comisia 
metodică  

Secretar Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Sem. I Creșterea numărului cadrelor 
didactice informate și 
formate 

Participarea cadrelor 
didactice din școală în grupe 
de lucru sau ca parteneri la 
diverse programe și proiecte 
interșcolare 

Director 

Secretar Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Sem. I-II Creșterea numărului cadrelor 
didactice participante la 
programe și proiecte 
interșcolare 
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Domeniul funcțional: RESURSE MATERIALE 
 

Obiectiv 1: Asigurarea dotărilor care să răspundă nevoilor desfășurării activităților practice din 

cadrul școlii 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Elaborarea proiectului de 
buget și a planului de achiziții 

Director 

Secretar Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Decembrie 
2016 

Proiect de buget elaborat 

Plan de achiziții elaborat 

Organizarea achiziționării 
materialelor și serviciilor 
pentru desfășurarea 
activităților practice 

Directori 

Secretar Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Sem. I Plan de achiziții elaborat 

Îmbunătățirea cu 10% a bazei 
materiale necesare 
activităților practice 

Număr dosare de achiziții 

Inventarierea laboratoarelor 
și sălilor de demonstrație 

Directori 

Secretar Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Sem. I Calitatea laboratoarelor și 
sălilor de demonstrație 

Dotarea laboratoarelor și 
sălilor de demonstrație 

Directori 

Secretar Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Sem. I Calitatea laboratoarelor și 
sălilor de demonstrație 

Evaluarea alocării fondurilor 
pentru dotare 

Director 

Secretar Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Sem. I-II Modernizarea infrastructurii 
școlare și a bazei didactico-
materiale 
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Obiectiv 2: Adaptarea procesului didactic pentru utilizarea tehnologiei TIC și dotarea cu tehnologie 

informatică și de comunicare în vederea adaptării la standardele europene 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Integrarea TIC în procesul de 
predare și învățare 

Director 
Secretar Șef 

Resurse 
umane 
Resurse 
materiale 
Resurse 
financiare 

Sem. I-II Creșterea numărului 
echipamentelor TIC 

Instruirea în domeniul TIC a 
cadrelor didactice 

Director 

Secretar Șef 

Resurse 
umane 
Resurse 
materiale 
Resurse 
financiare 

Sem. I-II Creșterea numărului cadrelor 
didactice instruite 

Alegerea furnizorilor de 
tehnologie informatică și 
comunicare 

Director 
Secretar Șef 

Resurse 
umane 
Resurse 
materiale 
Resurse 
financiare 

Sem. I-II Oferte eligibile pe piață 
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Domeniul funcțional: DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE 
 

Obiectiv 1: Încheierea de parteneriate cu unități sanitare la nivel local, regional, național și internațional 

 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Actualizarea parteneriatelor 
cu Primăria, Consiliul 
județean, spitalele în vederea 
continuării, inițierii sau 
desfășurării unor programe 
și proiecte educative  

Directori 

Șefi de 
catedră 

Reprezentanți 
ai comunității 
locale 

Secretar Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

 

Sem. I-II Creșterea numărului 
parteneriatelor actualizate 
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Domeniul funcțional: IMAGINE ȘI COMUNICARE 
 

Obiectiv 1: Mediatizarea ofertei educaționale și a rezultatelor elevilor prin site-ul școlii și prin 

apariții în mass-media, cel puțin o dată pe semestru 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Promovarea oferei 
educaționale în mediul on-
line și media locală 

Directori 
Consilier 
imagine 
Secretar Șef 

 

Resurse 
umane 
Resurse 
materiale 
Resurse 
financiare 

 

Sem. I-II Creșterea participării la 
evenimente de 
promovare/târguri 
educaționale 

Asigurarea accesului tuturor 
celor interesați la oferta 
educațională a școlii 

Directori 
Consilier 
imagine 
Secretar Șef 
 

Resurse 
umane 
Resurse 
materiale 
Resurse 
financiare 

Sem. I-II Creșterea numărului 
materialelor de promovare 
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OBIECTIVE SPECIFICE 2016-2017 

 

Domeniul funcțional: CURRICULUM 

 Optimizarea și implementarea condițiilor de calitate pe bază de proceduri specifice; 

 

Domeniul funcțional: RESURSE UMANE 

 Asigurarea participării la cursuri de formare continuă a cel puțin 25% dintre resursele umane ale 

școlii postliceale sanitare; 

 Asigurarea de instruire în domeniul managementului pentru membrii personalului didactic și 

didactic auxiliar. 

 

Domeniul funcțional: RESURSE MATERIALE 

 Asigurarea dotărilor care să răspundă nevoilor desfășurării activităților practice din cadrul școlii; 

 Adaptarea procesului didactic pentru utilizarea tehnologiei TIC și dotarea cu tehnologie 

informatică și de comunicare în vederea adaptării la standardele europene. 

 

Domeniul funcțional: DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE 

 Încheierea de parteneriate cu unități sanitare la nivel local, regional, național și internațional; 

 Dezvoltarea de structuri instituționale care să promoveze pe termen mediu și lung calitatea 

pregătirii în școala postliceală sanitară. 

 

Domeniul funcțional: IMAGINE ȘI COMUNICARE 

 Mediatizarea ofertei educaționale și a rezultatelor elevilor prin site-ul școlii și prin apariții în 

mass-media, cel puțin o dată pe semestru; 

 Crearea unui grup de comunicare pentru alumni ai școlii; 

 Organizarea a cel puțin o întâlnire, ședințe cu caracter informativ, lucrativ, de analiză, de 

consultare cu partenerii de practică, în fiecare semestru. 
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Domeniul funcțional: CURRICULUM 
 

Obiectiv 1: Optimizarea și implementarea condițiilor de calitate pe bază de proceduri specifice 

 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Elaborarea planurilor și 
programelor manageriale 
pin consultarea cu elevii 

Directorul școlii 

Director adjunct 

Contabil Șef 

 

Resurse umane  

Resurse 
materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I Plan managerial elaborat 

Actualizare permanentă 
PAS 

Directorii școlii 

Contabil Șef 

 

Resurse umane  

Resurse 
materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I PAS actualizat 

Asigurarea condițiilor 
optime de funcționare a 
organismelor având ca 
obiectiv central 
asigurarea calității 
educației în conformitate 
cu legislația în vigoare 

Directori 

Contabil Șef 

 

Resurse umane  

Resurse 
materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I-II Standarde de calitate 
îndeplinite 
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Domeniul funcțional: RESURSE UMANE 
 

Obiectiv 1: Asigurarea participării la cursuri de formare continuă a cel puțin 25% dintre resursele 

umane ale școlii postliceale sanitare 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Identificarea opiniei 
personalului școlii cu privire 
la cursurile de formare la 
care aceștia doresc să 
participe 

Directori  Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Permanent Raport de cercetare întocmit 

Informarea, formarea și 
consilierea cadrelor didactice 
privind aplicarea programei 
școlare 

Directori 

Contabil Șef  

Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Sem. I Creșterea numărului cadrelor 
didactice informate și 
formate 

Participarea cadrelor 
didactice din școală în grupe 
de lucru sau ca parteneri la 
diverse programe și proiecte 
interșcolare 

Director 

Contabil Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Sem. I-II Creșterea numărului cadrelor 
didactice participante la 
programe și proiecte 
interșcolare 
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Obiectiv 2: Asigurarea de instruire în domeniul managementului pentru membrii personalului 

didactic și didactic auxiliar 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Dezvoltarea cunoștințelor, 
competențelor și atitudinea 
personalului didactic și 
didactic auxiliar pentru 
dezvoltarea unei societăți 
democratice 

Directori 
Contabil Șef 

Resurse 
umane 
Resurse 
financiare 
Resurse 
materiale 

Sem. I-II Oferta de programe 
elaborată 

Stimularea personalului 
didactic și didactic auxiliar 
pentru a participa la 
programe de perfecționare  

Directori 
Contabil Șef 

Resurse 
umane 
Resurse 
financiare 
Resurse 
materiale 

Sem. I-II Creșterea numărului de 
participanți la  rograme de 
perfecționare și dezvoltare 
profesională  
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Domeniul funcțional: RESURSE MATERIALE 
 

Obiectiv 1: Asigurarea dotărilor care să răspundă nevoilor desfășurării activităților practice din 

cadrul școlii 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Elaborarea proiectului de 
buget și a planului de achiziții 

Director 

Contabil Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Decembrie 
2016 

Proiect de buget elaborat 

Plan de achiziții elaborat 

Organizarea achiziționării 
materialelor și serviciilor 
pentru desfășurarea 
activităților practice 

Directori 

Contabil Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Sem. I Plan de achiziții elaborat 

Îmbunătățirea cu 10% a bazei 
materiale necesare 
activităților practice 

Număr dosare de achiziții 

Inventarierea laboratoarelor 
și sălilor de demonstrație 

Directori 

Contabil Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Sem. I Calitatea laboratoarelor și 
sălilor de demonstrație 

Dotarea laboratoarelor și 
sălilor de demonstrație 

Directori 

Contabil Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Sem. I Calitatea laboratoarelor și 
sălilor de demonstrație 

Evaluarea alocării fondurilor 
pentru dotare 

Director 

Control 
financiar 
preventiv 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Sem. I-II Modernizarea infrastructurii 
școlare și a bazei didactico-
materiale 

 

 

 

 

 

 

 



2016 
2017 Plan Managerial  
 

48 

 

 
 

Obiectiv 2: Adaptarea procesului didactic pentru utilizarea tehnologiei TIC și dotarea cu tehnologie 

informatică și de comunicare în vederea adaptării la standardele europene 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Integrarea TIC în procesul de 
predare și învățare 

Director 
Contabil Șef 

Resurse 
umane 
Resurse 
materiale 
Resurse 
financiare 

Sem. I-II Creșterea numărului 
echipamentelor TIC 

Instruirea în domeniul TIC a 
cadrelor didactice 

Director 
Contabil Șef 

Resurse 
umane 
Resurse 
materiale 
Resurse 
financiare 

Sem. I-II Creșterea numărului cadrelor 
didactice instruite 

Alegerea furnizorilor de 
tehnologie informatică și 
comunicare 

Director 

Contabil Șef 

Resurse 
umane 
Resurse 
materiale 
Resurse 
financiare 

Sem. I-II Oferte eligibile pe piață 
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Domeniul funcțional:DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE 
 

Obiectiv 1: Încheierea de parteneriate cu unități sanitare la nivel local, regional, național și 

internațional 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Actualizarea parteneriatelor 
cu Primăria, Consiliul 
județean, spitalele în vederea 
continuării, inițierii sau 
desfășurării unor programe 
și proiecte educative  

Directori 

Contabil Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

 

Sem. I-II Creșterea numărului 
parteneriatelor actualizate 

Stabilirea relațiilor de 
colaborare și parteneriat cu 
instituții de profil 

Directori  

Contabil Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

 

Sem. I-II Creșterea numărului relațiilor 
de colaborare și parteneriat 

Eficientizarea parteneriatului 
prin implicarea partenerilor 
sociali în identificarea 
oportunităților de ocupare și 
îmbunătățire a locurilor de 
muncă 

Directori 

Contabil Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

 

Sem. I-II Creșterea numărului de 
parteneriate 
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Obiectiv 2: Dezvoltarea de structuri instituționale care să promoveze pe termen mediu și lung 

calitatea pregătirii în școala postliceală sanitară 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Valorizarea școlii postliceale 
prin exemple de bună 
practică cu accent pe 
activitatea elevilor și a 
cadrelor didactice. 

Directori 

Contabil Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

 

August 
2017 

Creșterea numărului 
evenimentelor de promovare 

Realizarea unor întâlniri 
periodice cu reprezentanții 
elevilor pentru stabilirea celor 
mai eficiente parteneriate 

Directori  

Contabil Șef 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

August 
2017 

Creșterea numărului de 
întâlniri cu elevii 

 

 

Domeniul funcționale: IMAGINE ȘI COMUNICARE 
 

Obiectiv 1: Mediatizarea ofertei educaționale și a rezultatelor elevilor prin site-ul școlii și prin 

apariții în mass-media, cel puțin o dată pe semestru 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Promovarea oferei 
educaționale în mediul on-
line și media locală 

Directori 

Contabil Șef  

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Sem. I-II Creșterea participării la 
evenimente de 
promovare/târguri 
educaționale 

Asigurarea accesului tuturor 
celor interesați la oferta 
educațională a școlii 

Directori 

Contabil Șef  

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Sem. I-II Creșterea numărului 
materialelor de promovare 
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Obiectiv 2: Crearea unui grup de comunicare pentru alumni ai școlii 

 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Crearea unui grup pentru 
alumni ai școlii 

Directori 

Contabil Șef  

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Sem. I-II Creșterea numărului de 
întâlniri și de participanți 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv 3: Organizarea a cel puțin o întâlnire, ședințe cu caracter informativ, lucrativ, de analiză, de 

consultare cu partenerii de practică, în fiecare semestru 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Identificarea nevoilor 
existente la nivelul 
instituțiilor partenere referitor 
la practică 

Directori 

Contabil Șef  

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Sem I-II Creșterea numărului de 
întâlniri cu partenrii de 
practică 
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CATEDRE ȘI COMISII 
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OBIECTIVE SPECIFICE 2016-2017 

 

Domeniul funcțional: CURRICULUM 

 Creșterea inserției pe piața forței de muncă din România, din țările Uniunii Europene, din țări 

extracomunitare; 

 Dezvoltarea și formarea competențelor profesionale ale elevilor conform standardelor pregătirii 

profesionale și ale cerințelor angajatorilor; 

 Optimizarea și implementarea condițiilor de calitate pe bază de proceduri specifice; 

 Dezvoltarea și crearea de noi specializări (curricula, resurse umane, resurse materiale, etc) în 

conformitate cu cererea din mediul sanitar. 

 

 

Domeniul funcțional: RESURSE UMANE 

 Perfecționarea cadrelor didactice prin participarea la diferite cursuri/stagii de formare; 

 Asigurarea participării la cursuri de formare continuă a cel puțin 25% dintre resursele umane ale 

școlii postliceale sanitare; 

 Asigurarea de instruire în domeniul managementului pentru membrii personalului didactic și 

didactic auxiliar. 
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Domeniul funcțional: CURRICULUM 
 

Obiectiv 1: Creșterea inserției pe piața forței de muncă din România din țările Uniunii Europene, din 

țări extracomunitare 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Realizarea planului de 
școlarizare prin corelarea 
specializărilor cu cele 
solicitate pe piața locală a 
pieței de muncă, conform 
PRAI și PLAI 

Directorul 
școlii 

Șefii de 
comisii și 
catedre 

 

Resurse 
umane  

Resurse 
materiale 

 

Sem. II Creșterea numărului de 
absolvenți școlarizați în 
conformitate cu cererea de 
pe piața muncii 

Crearea și actualizarea unei 
baze de date în ceea ce 
privește parcursul 
profesional al absolvenților 

Directorul 
școlii 

Șefii de 
comisii și 
catedre 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Permanent Creșterea numărului de 
înregistrări în baza de date 

Fundamentarea planului de 
școlarizare în funcție de 
nevoile comunității și cererea 
de e piața muncii 

Directori 

Șefii de 
comisii și 
catedre 

 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Anual Plan de școlarizare realizat 
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Obiectiv 2: Dezvoltarea și formarea competențelor profesionale ale elevilor conform standardelor 

pregătirii profesionale și ale cerințelor angajatorilor 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Asigurarea serviciilor de 
orientare și consiliere 
profesională pentru elevi 

Directorul 
școlii 

Șefii de 
comisii și 
catedre 

Resurse 
umane  

Resurse 
materiale 

 

Sem. I-II Creșterea numărului 
întâlnirilor de consiliere 
profesională a elevilor 

Creșterea numărului 
unităților medicale în care se 
realizează instruirea clinică a 
elevilor 

Directorul 
școlii 

Șefii de 
comisii și 
catedre 

 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Sem. I-II Numărul de certificate de 
participare. 

Număr de cursuri la care s-a 
participat 

Îmbunătățirea activității de 
egalizare a șanselor pentru 
toți elevii în vederea 
valorificării propriului 
potențial 

Directori 

Șefii de 
comisii și 
catedre 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Sem. I-II Creșterea numărului de 
activități realizate. 

Implicarea tuturor cadrelor 
didactice în realizarea 
valențelor educative ale 
disciplinelor de învățământ 

Directori 

Șefii de 
comisii și 
catedre 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Sem. I-II Procese verbale 

Note interne 
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Obiectiv 3: Optimizarea și implementarea condițiilor de calitate pe bază de proceduri specifice 

 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Elaborarea planurilor și 
programelor manageriale 
pin consultarea cu elevii 

Directorul școlii 

Director adjunct 

Șefii de catedră 

Resurse umane  

Resurse 
materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I Plan managerial elaborat 

Asigurarea condițiilor 
optime de funcționare a 
organismelor având ca 
obiectiv central 
asigurarea calității 
educației în conformitate 
cu legislația în vigoare. 

Directori 

Șefii de comisii 
și catedre 

 

 

Resurse umane  

Resurse 
materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I-II Standarde de calitate 
îndeplinite 

Monitorizarea sistematică 
a școlii în toată 
complexitatea ei 
(strategică și 
operațională). 

Directori 

Șefii de comisii 
și catedre 

 

Resurse umane  

Resurse 
materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I-II Raport de evaluare 
realizat 
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Obiectiv 4: Dezvoltarea și crearea de noi specializări (curricula, resurse umane, resurse materiale, 

etc) în conformitate cu cererea din mediul sanitar 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Elaborarea ofertei 
educaționale pentru anul 
2016-2017 

Directorul școlii 

Membrii 
Consiliului 
profesoral 

Resurse umane  

Resurse 
materiale 

Sem. II Ofertă educațională 
elaborată 

Elaborarea ofertei 
educaționale pentru anul 
2016-2017 

Directorul școlii 

Membrii 
Consiliului 
profesoral 

Resurse umane  

Resurse 
materiale 

Sem. II Ofertă educațională 
elaborată 

Identificarea nevoilor de 
educație ale comunității 
și posibilităților de 
realizare în cadrul legal 
existent și cu resurse 
disponibile 

Directori 

Șefii de comisii 
și catedre 

 

 

Resurse umane  

Resurse 
materiale 

Permanent Plan de nevoi elaborat 

Promovarea metodelor 
interactive și 
complementare în 
predare-învățare-evaluare 

Responsabili 
comisii 
metodice 

Resurse umane Sem. I-II Ofertă educațională 
diversificată, modernă, 
atractivă și relevantă 

Adaptarea auxiliarelor 
curriculare la noile 
programe educaționale 

Coordonatorii 
de catedre și 
comisii 
metodice 

Resurse umane Sem. I-II Program educațional 
îmbunătățit 

Utilizarea metodelor 
active în procesul 
învățării:lucrul în grupuri 
mici și perechi, jocul de 
rol, studiu de caz 

Responsabili 
comisii 
metodice 

Resurse umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I-II Creșterea eficienței 
învățării 
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Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Stabilirea strategiilor de 
învățare, care corespund 
cel mai bine stilurilor 
individuale de învățare ale 
elevilor 

Directori 

Responsabili 
comisii 
metodice 

 

Resurse umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I-II Strategie de învățare 
implementată 

Utilizarea de metode 
interactive de învățare 

Director  Resurse umane 

Resurse 
materiale 

Sem. I-II Îmbunătățirea metodelor 
de învățare cu 5% 

 

Domeniul funcțional: RESURSE UMANE 
 

Obiectiv 1: Perfecționarea cadrelor didactice prin participarea la diferite cursuri/stagii de formare 

 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Stabilirea indicatorilor 
raportați la activitatea 
cadrelor didactice 

Directori 

Șefii de comisii 
și catedre 

 

 

Resurse umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
informaționale 

Sem. I-II Indicatori stabiliți și atinși 

Facilitarea participării 
personalului didactic la 
activități metodice de la 
nivelul localității și 
județului 

Directori 

Șefii de comisii 
și catedre 

 

 

Resurse umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Sem. I-II Creșterea numărului de 
participanți la activități 
metodice 
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Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Facilitarea participării 
personalului didactic la stagii 
de formare  

Directori 

Șefii de 
comisii și 
catedre 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Anual Creșterea numărului de 
participanți la stagii de 
formare 

Participarea personalului 
școlii la cursuri de formare 
continuă 

Directorul 
școlii 

Șefii de 
comisii și 
catedre 

 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Permanent Creșterea numărului de 
participanți la cursuri de 
formare continuă 

Organizarea de activități de 
perfecționare în cadrul școlii 
postliceale (cercuri 
pedagogice, cursuri de 
formare continuă) 

Directori  

Șefii de 
comisii și 
catedre 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Semestrial Creșterea numărului de 
activități de perfecționare 
organizate 

Facilitarea participării 
personalului didactic la stagii 
de formare finanțate prin 
programe europene 

Directori 

Șefii de 
comisii și 
catedre 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
materiale 

Resurse 
financiare 

Anual Creșterea numărului de 
participanți la stagii de 
formare 
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Obiectiv 2: Asigurarea participării la cursuri de formare continuă a cel puțin 25% dintre resursele 

umane ale școlii postliceale sanitare 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Identificarea opiniei 
personalului școlii cu privire 
la cursurile de formare la 
care aceștia doresc să 
participe. 

Directori  

Șefii de 
comisii și 
catedre 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Permanent Raport de cercetare întocmit 

Informarea, formarea și 
consilierea cadrelor didactice 
privind aplicarea programei 
școlare 

Directori 

Comisia 
pentru 
curiculum 

Comisia 
metodică  

Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Sem. I Creșterea numărului cadrelor 
didactice informate și 
formate 

Participarea cadrelor 
didactice din școală în grupe 
de lucru sau ca parteneri la 
diverse programe și proiecte 
interșcolare 

Director 

Șefii de 
comisii și 
catedre 

 

Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Sem. I-II Creșterea numărului cadrelor 
didactice participante la 
programe și proiecte 
interșcolare 
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Obiectiv 3: Asigurarea de instruire în domeniul managementului pentru membrii personalului 

didactic și didactic auxiliar 

Acțiuni Responsabili Resurse Termen Indicatori de performanță 

Dezvoltarea cunoștințelor, 
competențelor și atitudinea 
personalului didactic și 
didactic auxiliar pentru 
dezvoltarea unei societăți 
democratice, cu conexiuni 
europene 

Directori 

Șefii de 
comisii și 
catedre 

 

  

Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Sem. I-II Oferta de programe 
elaborată 

Stimularea personalului 
didactic și didactic auxiliar 
pentru a participa la 
programe de perfecționare  

Directori 

Responsabil 
comisie 
perfecționare 

Resurse 
umane 

Resurse 
financiare 

Resurse 
materiale 

Sem. I-II Creșterea numărului de 
participanți la  rograme de 
perfecționare și dezvoltare 
profesională  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


