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PLANUL MANAGERIAL 2018-2019 
COLEGIUL NAȚIONAL „DIMITRIE CANTEMIR” ONEȘTI 

CONTEXT LEGISLATIV  
 

o Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 2011; 
o Regulamentul de Organizare si Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar nr. 

5 079 din 31 august 2016; 
o Regulamentul de Organizare Internă nr. 4374/29.08.2018 
o Regulamentul de Organizare si Funcționare a Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” 

nr. 4412/01.09.2018 
o Ordin MENCS nr. 4742 din 10 august 2016 privind aprobarea Statutului elevilor; 
o Planul local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic – județul 

Bacău (2013–2020); 
o Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4 619 din 22.09.2014; 
o Strategia manageriala a Inspectoratului Școlar Județean Bacău pentru anul școlar 2016–

2021; 
o Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea MEN, structura 

anului școlar 2018–2018, OMEN nr. 3382/ 24.02.2018; 
o OMECTS nr. 4390/07.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei în mediul şcolar; 
o Ordinul nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii 

şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; 
o Strategia național de învățare pe tot parcursul vieții 2015–2020 aprobata prin Hotărârea 

Guvernului nr. 418/2015; 
o Obiectivele Strategiei Europa 2020, Capitolul IV: Educație. 
o Strategia Uniunii Europene: „Educație și formare 2020”     
(http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_ro; 
http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/educatie&page=1) 
  

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_ro
http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/educatie&page=1
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ARGUMENT  
 
Planul Managerial pentru anul şcolar 2018-2019 este elaborat pornind de la faptul că educaţia 
şi formarea au un rol fundamental în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind o 
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, în special prin înzestrarea cetăţenilor cu 
competenţele şi aptitudinile de care economia europeană şi societatea europeană au nevoie 
pentru a rămâne competitive şi inovatoare, dar şi prin contribuţia lor la promovarea coeziunii 
şi incluziunii sociale. 
Educaţia şi formarea au de asemenea o contribuţie substanţială în cadrul iniţiativelor 
emblematice, precum Agenda digitală şi  O Uniune a inovării. Sistemele de educaţie şi 
formare din Europa trebuie să ofere combinaţia potrivită de competenţe şi aptitudini, să 
asigure un număr suficient de absolvenţi din domeniile ştiinţei, matematicii şi ingineriei, să 
înzestreze oamenii cu competenţele de bază, motivaţia şi capacitatea de a învăţa, să încurajeze 
dezvoltarea de aptitudini transversale, inclusiv cele care permit utilizarea tehnologiilor 
moderne digitale, să promoveze dezvoltarea durabilă şi cetăţenia activă şi să încurajeze 
creativitatea, inovarea şi spiritul antreprenorial. 
Planul Managerial este elaborat pentru asigurarea calităţii în educaţie şi în concordanţă cu 
noile cerinţe ale descentralizării învăţământului preuniversitar românesc, punându-se accentul 
pe reducerea absenteismului şi utilizarea evaluării cu scopul orientării şi optimizării învăţării. 
Pentru elaborarea acestuia s-a avut în vedere faptul că măsura dezvoltării unei societăţi poate 
fi relevată dacă se iau în considerare indicatorii care privesc educaţia şi calitatea şcolii, 
respectiv indicatorii referitori la modul de organizare a cunoaşterii, a învăţării şi a calităţii 
activităţii educative.  
Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești, doreşte să devină un garant al calităţii 
procesului educaţional, urmărind aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de 
Ministerul Educației Naționale prin formarea continuă a cadrelor didactice şi crearea unui 
climat de muncă stimulativ în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tânăr 
beneficiar al sistemului educaţional astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale, atât 
pe plan personal, cât şi profesional, administrarea şi finanţarea activităţii unităţilor de 
învăţământ, de la nivel central la nivelul unităţilor de învăţământ.  
Întreaga activitate din Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” va fi organizată astfel încât să 
se creeze în cadrul său un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale 
înalte. Contextul general actual şi direcţiile stabilite de documentele educaţionale în vigoare 
constituie premise solide de continuare a eforturilor pentru ca elevii să dobândească o 
pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, 
deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, competenţe 
necesare inserţiei sociale şi profesionale.  
Întregul proces de instrucţie şi educaţie al colegiului nostru trebuie să fie centrat pe un set de 
valori care să se imprime şi să definească profilul moral şi acţional al absolvenţilor noştri. 
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VIZIUNEA 
 
Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” urmărește facilitarea integrării absolvenților în 
societatea contemporană prin valorificarea potențialului individual și instituțional, 
asigurarea unui climat de formare și informare sigur, stimulativ și participativ, formarea 
cetățeniei europene a elevilor și a personalului. 
 
MISIUNEA 
 
Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” cultivă excelența, valorifică tradiția și promovează 
inovarea. Împreună, parcurgem pașii spre noi înșine și ne găsim locul într-o lume în 
continuă schimbare, învățând să devenim oameni care știu să împărtășească succesul cu 
alți oameni. 

 
Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” îşi propune să asigure un nivel ridicat de 
performanţă şcolară, care să stimuleze parcursuri individuale de pregătire compatibile cu 
standardele naționale si europene, în vederea integrării socio-profesionale optime a 
absolvenților.  
  
Principii  educaț ionale:  

• calitate 
• corectitudine 
• echitate 
• incluziune socială 
• cinste 
• competență  
• creativitate  
• integritate  
• respect  
• perseverență 
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ANALIZA SWOT  
 

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 
• numărul în creştere al elevilor, în ciuda 

scăderii demografice a zonei; 
• atragerea elevilor care la examenul de 

Evaluare Națională au obținut note 
foarte mari atât din oraş cat şi zonele 
limitrofe, fapt subliniat de creşterea 
constantă a mediilor de admitere; 

• oferta educațională a fost diversificată, 
orele de Currículum la Decizia Școlii 
(CDŞ) fiind adaptate profilului și 
specializării, asigurând o dezvoltare 
armonioasă a personalității elevilor; 

• orele de CDŞ au răspuns cerințelor și 
preocupărilor elevilor și beneficiarilor 
indirecți; 

• numărul mare de profesori cu gradul 
didactic I/masterat/cursuri 
postuniversitare/doctori; 

• existenta unor relaţii stabile şi durabile 
(strategice) cu autoritățile si  instituțiile 
locale si cu agenții economici. 

• dispariţia postului de funcţionar în anul 
2015; 

• numărul mic de cadre didactice 
auxiliare  cu gradații de merit; 

• creșterea numărului de absențe la elevi 
datorită faptului că o parte a acestora nu 
sunt din localitate; 

• numărul redus de proiecte europene pe 
care şcoala le derulează. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
• continuarea parcursului educaţional al 

elevilor din ciclul gimnazial din cadrul 
instituţiei noastre; 

• atragerea elevilor din zonele limitrofe 
pentru continuarea studiilor liceale către 
instituţia noastră datorită imaginii 
pozitive a colegiului; 

• posibilitatea publicării de articole cu 
ISSN în revista on-line a liceului; 

• Existenta posibilităților de a derula 
• anumite proiecte de investiţie în baza 

materială; 
• Sprijin din partea Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor pentru 
rezolvarea problemelor materiale 
curente; 

• imaginea favorabilă a unităţii de 
învăţământ în comunitatea locală; 

• scăderea populaţiei şcolare din zonă în 
următorii ani; 

• concurenţa cu instituţiile de profil, în 
special la nivelul gimnazial; 

• condiţionarea obţinerii creditelor 
transferabile de achitarea unor taxe; 

• schimbările dese de politici 
educaţionale; 

• numărul din ce în ce mai mare de 
 părinţi care lucrează în străinătate; 
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ȚINTE TRATEGICE 
 
T1. Perfecționarea activității de management la toate nivelurile instituției in scopul 
eficientizării si adecvării la nevoile exprimate de beneficiari.  
T2.  Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor, reducerii 
absenteismului şi îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale si testările 
internaționale. 
Scopul: Absolventul din societatea actuală trebuie recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate 
şi flexibilitate resimţite de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi 
cultura societăţii noastre româneşti şi europene. Este necesară introducerea unei dimensiuni 
europene în educaţie, la toate nivelurile şi facilitarea accesului larg, transnaţional, la resursele 
educaţionale din Europa. 
T3. Sporirea calităţii serviciilor educaţionale şi stimularea excelenţei prin implementarea 
unui curriculum centrat pe educat şi competenţe cheie achiziţionate, necesare elevilor pentru 
accederea în forme superioare de învăţământ. 
T4. Proiectarea si realizarea activității educative curriculare si extracurriculare care sa 
asigure formarea complexa si armonioasa a personalității tinerilor cantemireni. 
Beneficiari: 
• direcţi: personalul şi elevii Colegiului National „Dimitrie Cantemir”; 
• indirecţi: părinţii elevilor, comunitatea. 

Parteneri: 
Primăria Municipiului Oneşti, Consiliul Local Oneşti, Biblioteca „Radu Rosetti” Onești, 
Asociaţia „Studium Cantemir”, Poliţia Municipiului Oneşti, Jandarmeria Oneşti, Consiliul  
Elevilor, Liceul Teoretic „Ion Creanga” – Chişinau, Republica Moldova, Centrul de Prevenire 
Antidrog Bacău, Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău, ECDL România, 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, SIVECO România, ONG-uri, agenţi economici etc. 
 
COFINANTARE/ RESURSE MATERIALE 

Cofinanţatori Modalităţi de 
atragere 

Rezultate 

Primăria Oneşti Surse buget local Cheltuieli materiale, transport, olimpiade și 
concursuri 

MEN Bugetul de stat Cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, 
cheltuieli cu întreţinerea curentă 

Asociația 
„Studium 
Cantemir” 

Sponsorizări, donaţii Premii pentru elevi în bani şi obiecte, materiale 
necesare bunei funcţionări a şcolii; 

Pentru realizarea priorităţilor strategice menţionate au fost definite următoarele programe: 
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DOMENIUL 
FUNCTIONAL 

PROGRAME DE 
DEZVOLTARE REZULTATE ASTEPTATE 

DEZVOLTARE 
CURRICULAR
Ă 

Managementul la nivelul 
şcolii şi al clasei 
Calitatea procesului 
instructiv-educativ 

Implementarea unor CDS integrate la 
nivelul ariilor curriculare  
•Promovare mai intensă în mass-media 

DEZVOLTARE
A 
RESURSELOR 
UMANE 

Realizarea de activităţi 
educative pentru exersarea 
în şcoală a calităţii de 
cetăţean 

• Formarea minimum a 10 de cadre 
didactice pentru utilizarea metodelor activ-
participative 
• Creşterea numărului de cadre 
didactice care folosesc mijloacele moderne 
de învăţământ (echipamente de redare a 
informaţiei') 
• Creşterea gradului de individualizare 
şi diferenţiere a învăţării - activitate 
diferenţiată individuală/pe grupe - minimum 
10%) 
• îmbunătăţirea activităţilor metodice 
organizate în şcoală (frecvenţă, număr, 
calitate, activităţi demonstrative) 
• Ofertă educatională diversificată 
elaborată 
Creşterea cu minimum 10% a rezultatelor la 
olimpiadele şi concursurile şcolare 
• Procent de promovare la examenul 
de evaluare nationala si bacalaureat de 
100% 

RESURSE 
MATERIALE 

Condiţii de studiu şi de 
siguranţă 

• Obţinerea resurselor financiare 
pentru lucrările de reparaţii necesare 
• Consolidarea securităţii în şcoală 
prin eficientizarea sistemului de acces 
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RELATE 
COMUNITARE 
ŞI DE 
PARTENERIAT 

Dimensiunea Europeană a 
şcolii 

• Atragerea unui număr mai mare de 
elevi în derularea unor proiecte şi programe 
extracurriculare 
• Creşterea cu 10% a numărului de 
proiecte redactate 
• Creşterea numărului de parteneriate 
stabilite la nivel local, judeţean, national şi 
international 
• Creşterea gradului de implicare a 
părinţilor în viaţa şcolii (număr de proiecte 
derulate în parteneriat cu Asociaţia de 
părinţi) 
• Creşterea cu 10% a fondurilor 
extrabugetare atrase 
• Formarea personalului didactic în 
management de proiect - cel puţin 10% din 
profesori. 
• Rezultate pozitive obţinute în 
evaluarea şcolii de către factorii de decizie 
externi 
• Finalizarea cu succes a tuturor 
proiectelor planificate 
• Creşterea numărului elevilor 
implicaţi în schimburi de experienţă 
internaţionale 

 
Pentru anul şcolar 2018–2018, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi 
educaţional pe următoarele priorităţi strategice care să contribuie la sporirea accesului tuturor 
elevilor la o educaţie de calitate şi la creşterea ratei de succes şcolar: 
Responsabilizarea fiecărui reprezentant al organizaţiei şcolare, in vederea desfasurarii unui 
proces de invatamant cu finalitate ce vizează si asigura performanta; 
Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului în rândul elevilor colegiului; 
Promovarea de parteneriate pe plan local, naţional si european. 
 
ATRIBUȚII GENERALE ALE DIRECTORULUI 
Realizează conducerea executivă a unității de învățământ preuniversitar, în conformitate cu 
atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității 
de învățământ, precum și cu alte reglementări legale. 
Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate și responsabilitate în deciziile 
sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează și susţine colegii, în vederea motivării 
pentru formare continuă și pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 
procesului de învăţământ. 
Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unității în calitatea sa de ordonato de 
credite și coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 
Realizează activitatea de îndrumare și control asupra activității întregului personal salariat al 
unității de învățământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical. 
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Este președintele consiliului profesoral și al consiliului de administrație, în fața cărora 
prezintă rapoarte anuale și semestriale. 
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Funcţia 
managerială Acţiuni Termene Resurse umane/ 

financiare Responsabili Indicatori de performanţă 

1. Proiectare si 
organizare 

Elaborarea proiectului de curriculum al 
şcolii privind aplicarea curriculum-ului 
naţional şi CDS 

Anual 
Septembrie 
2018 

Cadre didactice DA 
Comisia pentru 
curriculum 

Corelarea obiectivelor stabilite 
la nivel naţional şi a celui local 
cu cele specificate în proiectul 
şcolii. 

 
 

Elaborarea proiectului activităţii 
extracurriculare şi al concursurilor 
şcolare 

Anual 
Septembrie 
2018 

Cadre didactice 
Psiholog şcolar 

Director adjunct 
Coordonator 
comisie 
programe 
educative şcolare 
si extraşcolare 

Corelarea obiectivelor şi 
activităţilor stabilite la nivel 
de şcoală cu cele stabilite la 
nivel naţional şi local. 

 
 

Procurarea programelor din trunchiul 
comun aprobate, analiza de nevoi 
manuale şi auxiliare didactice 

Anual 
Septembrie 
2018 

Cadre didactice 
/programe de 
dotare finanţate 
de MEN 

Director 
Bibliotecar 
Contabil  

Existenţa în şcoală a 
programelor, manualelor şi 
materialului didactic necesar. 
Centralizarea necesarului de 
manual și auxiliare cls. XI-XII 

 
 

Asigurarea cadrului necesar şi a bazei 
logistice pentru activităţile 
extracurriculare şi concursuri şcolare. 

Permanent Personal 
administrativ 
Cadre didactice 

Director adjunct 
Coordonator 
comisie 
programe 
educative şcolare 
şi extraşcolare 

Corelarea cadrului şi a bazei 
logistice cu obiectivele 
activităţilor. 

 
 

Proiectarea ofertei de activităţi 
extracurriculare si extrascolare pentru 
anulscolar în curs 

Septembrie 
2018 

Consilier 
educativ  
Cadre didactice 

Director adjunct 
Coordonator 
comisie 
programe 
educative şcolare 
şi extraşcolare 

Corelarea cadrului şi a bazei 
logistice cu obiectivele 
activităţilor. 
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Funcţia 
managerială Acţiuni Termene Resurse umane/ 

financiare Responsabili Indicatori de performanţă 

 Operaţionalizarea planurilor 
manageriale la nivelul unitătii de 
învăţământ 

01-30.10.18 CA 
Coordonator 
CEAC 
Responsabili 
comisii metodice 
Comisii de lucru 

Director 
Director adjunct 
Coordonator 
CEAC 
Responsabili 
comisii 

Planuri operaționale 
elaborate corespunzător 
documanetelor 
manageriale 

2. Coordonare si 
monitorizare 

Aplicarea documentelor curriculare 
aprobate (pentru trunchiul comun şi 
disciplinele opţionale) 

Permanent Cadre didactice Director adjunct 
Responsabili 
comisii metodice 

Respectarea documentelor 
curriculare aprobate 

 
 

Monitorizarea ofertei educaţionale a 
şcolii în acord cu indicatorii de 
performanţă stabiliţi în urma diferitelor 
forme de inspecţie 

Permanent Responsabili 
comisii metodice 

Director, director 
adjunct 

Program de asistenţe la ore, 
asistenţe la activităţi educative şi 
extracurriculare 

 
 

Supervizarea desfăşurării activităţilor 
educative şcolare şi extraşcolare 

Semestrial Coordonator 
comisie 
programe 
educative şcolare 
şi extraşcolare 

Director adjunct Corelarea planurilor de 
activitate cu specificul şcolii 

 
 

Supervizarea desfăşurării activităţilor 
educative şcolare şi extraşcolare 

Semestrial Coordonator 
comisie 
programe 
educative şcolare 
şi extraşcolare 

Director adjunct Corelarea planurilor de 
activitate cu specificul şcolii 
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Funcţia 
managerială Acţiuni Termene Resurse umane/ 

financiare Responsabili Indicatori de performanţă 

 Asigurarea organizării şi desfăşurării 
simulărilor, examenului de bacalaureat 
si evaluare nationala 

Decembri
e 2018 
Martie 
lunie 
2018 

Cadre didactice/ 
venituri MEN, 
venituri proprii 

Director 
Director adjunct 

Rezultate obţinute 
de elevi Statistic la 
nivel de unitate 

3. Control si 
evaluare 

Verificarea modului de completare a 
actelor de studii, a foilor matricole, a 
cataloagelor şcolare 

Lunar 
semestrial 

Secretariat Director adjunct Documente şcolare verificate şi 
avizate 

 
 

Evaluarea ofertei educaţionale şi a 
performanţelor educaţionale pe baza 
indicatorilor de performanţă stabiliţi în 
urma diferitelor forme de inspecţie 

Conform 
planurilor de 
activitate 

Comisii metodice 
Comisie 
concursuri 
şcolare 

Director, director 
adjunct 

Rapoarte semestriale 

 
 

Elaborarea propunerilor privind 
modificarea curriculum-ului naţional si 
elaborării ofertei CDS 

Când este 
cazul 
Decembrie-
februarie 
2018-2019 

Comisii metodice Director Rapoarte întocmite 

 
 

Întocmirea documentelor şi a 
rapoartelor tematice curente şi speciale 
solicitate de ISJ, CCD, MEN şi 
autorităţile    locale 

Când este 
cazul 

Comisii şi 
colective de lucru 

Director 
Responsabili 
comisii şi 
colective de lucru 

Rapoarte întocmite 

 
 

Întocmirea documentelor legale 
privind  Conform curriculum naţional 
regulament 

Septembrie 
2018 

Cadre didactice Director 
Responsabili 
catedre 

Planificări 
calendaristice 
Proiecte didactice 
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Funcţia 
managerială Acţiuni Termene Resurse umane/ 

financiare Responsabili Indicatori de performanţă 

 
 

Arhivarea şi păstrarea documentelor 
şcolare oficiale 

Permanent Secretariat Director 
Secretar şef 

Respectarea legislaţiei 

4. Comunicare si 
motivare 

Instruirea personalului didactic privitor 
la completarea documentelor şcolare 

Anual 01-
11.09.18 

Cadre didactice Director adjunct 90% cadre didactice instruite 
90% dintre cadrele didactice 
cunosc și 
aplică reglementările în vigoare 

 
 

Instruirea personalului didactic investit 
cu responsabilități privitor la realizarea 
proiectării demersurilor manageriale 

Anual 01-
11.09.18 

Cadre didactice Director adjunct 90% cadre didactice instruite 
90% dintre cadrele didactice 
cunosc și 
aplică reglementările în vigoare 

 
 

Consultanţă pentru întocmirea 
documentelor manageriale, 
operationalizării acestora 

semestrial Responsabili 
comisii metodice 
comisii de lucru 

Director 
Consilier 
educatic 
Resp, comisii 
metodice 

Cadre didactice consiliate 

 
Director 
Prof. Aliana-Maria Ifrim 
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Anexă 
PLAN DE MĂSURI PRIVIND REDUCEREA ABSENTEISMULUI 

 
 

ANUL ȘCOLAR 2018-2018 
 
 
ARGUMENT  

Schimbările din societate şi din familia contemporană (problemele 
economice,  problemele de relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu 
familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional redus, supraîncărcarea 
profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) determină mai multe probleme 
emoţionale la copii decât în trecut.  La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul 
consumului de droguri şi a altor forme de dependenţă, metodele educative slabe, 
inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, frica de 
examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, 
uneori evită confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore. Văzut din această 
perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei 
unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, 
motivaţie, încredere în educaţia şcolară.  Din păcate, absenteismul este în creştere, 
mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la 
cronicizarea fenomenului. Acest material se doreşte a fi un suport pentru diriginţii 
care se confruntă cu problema absenteismului.  
 
II. ABSENTEISMUL: DEFINIRE, CARACTERIZARE, FORME, 
SEMNIFICAŢII  
• Problemă socială; conduită evazionistă, cronică, care reflectă atitudinea 

structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară, 
• Fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (conduită de tip 

evazionist; evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă), 
• Formă de manifestare a deviantei şcolare (semnal tardiv al existenţei unor 

probleme), 
• Reducere a ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi 

aspiraţiile grupului (de elevi), 
Forme ale absenteismului:   
• absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau 

doar la câteva discipline),   
• absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, 

prefigurează abandonul şcolar),  
• căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra sau interpersonală),  
• dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi),  
• dorinţa de apartenenţă la grup („ritualuri de iniţiere”),  
• atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem.   
  
III. CAUZE POSIBILE ALE ABSENTEISMULUI  
1. Care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie şcolară 

scăzută, lipsă de interes, încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, 
anxietate, autoeficacitate scăzută, imagine de sine deteriorată, sentimente de 



 

 
 14 

PL
A

N
U

L 
M

A
N

A
G

ER
IA

L 
20

18
-2

01
9 

 
inferioritate, abilităţi sociale reduse, pasivitate; refuzul de a adera la o alegere 
făcută de alţii (reacţie la presiunea exercitată de dorinţele adulţilor).   

2. Care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental 
indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în 
străinătate. 

3. Care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea 
grupului, supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuoasă elev-profesor 
(ironizarea, umilirea elevului) evaluarea subiectivă, frica de evaluare, conflict cu 
colegii, practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante, 
incompatibilitate între aspiraţiile, trebuinţele de învăţare şi oferta educaţională a 
şcolii; formă de apărare –împotriva disciplinei excesiv de rigidă şi severă, politici 
proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale (în şcolile de „elită”) - 
foarte importantă este şi variabila vârstă:   
• la elevii mici - fuga de la şcoală poate fi o manifestare a „fobiei şcolare”; 

cauze: dependenţă crescută de părinţi, părinţi care valorizează excesiv 
educaţia şcolară; stiluri parentale supraprotectoare, autoritare sau indiferente; 
strategie defensivă faţă de colegii violenţi, eşecul şcolar, situaţii umilitoare  

• la elevii mari - fuga de la ore este rezultatul unei opţiuni (proces de 
deliberare, luare a deciziei); cauzele pot fi: frica de evaluare, de eşec, 
fobia/anxietatea socială (frecventă în perioada adolescenţei, manifestată prin 
anxietate faţă de situaţia de a fi observat de colegi, teama de a vorbi în 
public, teama de a interacţiona cu persoane de sex opus, teama de critică, 
stimă de sine scăzută); teama de pedeapsă, teama de pierdere a statutului în 
grup.  

• riscurile fugii de la şcoală: depresia, consum de toxice legale şi ilegale, acte 
delictuale, abandon şcolar.  

  
IV. CONTEXT  
A. TINTE STRATEGICE STABILITE LA NIVEL EUROPEAN  

• B. Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii sub 10%  
• C. Creşterea la 40% a procentului de absolvenţi de studii universitare din 

totalul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani  
 B.  TINTE STRATEGICE ASUMATE DE ROMÂNIA PENTRU ANUL 2020  

• Reducerea ratei de părăsire timpurii a şcolii la 11,3%, cu ţinte intermediare de 
14,8%, în 2016 şi 13,8% în 2018  

• Creşterea procentului de absolvenţi de studii universitare din totalul 
populaţiei în vârstă de 30-34 de ani la 26,74% (ţinte intermediar 20,25% în 
2013 şi 22,7% în 2015)  

 C. ŢINTE STRATEGICE ASUMATE DE INSTITUŢIE PENTRU ANUL 
ŞCOLAR 2018-2018  

• Reducerea numărului de absenţe/elev cu minim 10% faţă de anul şcolar 2016-
2018 

• Evaluarea cu scop de orientare si optimizare a învățării 
 
DIRECŢII DE ACŢIUNE  
 MONITORIZARE  
 PREVENIRE  
 REDUCERE  

 
  



 

 
 15 

PL
A

N
U

L 
M

A
N

A
G

ER
IA

L 
20

18
-2

01
9 

 
 

PLAN OPERATIONAL  
PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA ABSENTEISMULUI 

An școlar 2018-2018 
Obiectiv 1. Conștientizarea existentei problemei, determinarea cauzelor 
absenteismului si identificarea atitudinii elevilor fata de acest fenomen, 
informarea despre consecințele negative ale absenteismului si strategii specifice 
de preventive si intervenție. 
  

Nr 
crt. Activitati/acțiuni/Masuri Responsabili Termen Evaluare 

1 Precizarea in ROFUI a 
reglementarilor privind 
absentele. Instiintarea despre 
masurile luate privind accesul 
- iesirea din scoală (bilete de 
voie semnate de diriginte sau 
director/director adjunct) 

Conducerea 
scolii 

Septembrie 
2018 

Reducerea 
numărului de 
absente 

2 Prezentarea reglementarilor 
privind absentele prevăzute de 
ROFUI in cadrul orelor de 
dirigintie si in ședințele cu 
parintii 

Diriginții 
claselor 

Septembrie 
2018 

Reducerea 
numărului de 
absente 

3 Desemnarea membrilor 
Comisiei de monitorizare a 
absentelor la nivel de scoală 
 

Conducerea 
scolii, 
diriginții, 
consilierul 
școlar 

Septembrie 
2018 

Reducerea 
numărului de 
absente 

4 Monitorizarea numărului de 
absente ale elevilor la sfârșitul 
programului școlar (profesorul 
de serviciu) 
Consemnarea absentelor in 
catalog la fiecare ora de curs.  

- Stabilirea cauzelor 
absentelor, 

- Biletele de învoire 
semnate de 
diriginte/director/ 
adjunct pentru ieșirea 
din scoală pe parcursul 
orelor de curs. 

- Acceptarea 
adeverințelor medicale 
in termen de maximum 
o saptamana de la 
revenirea elevilor, 

- Identificarea unor 
masuri ameliorative. 

Urmărirea dinamicii 

Profesorul de 
serviciu  
dirigintele, 
directorii. 

Permanent 
 

Evidenta scrisa. 
Ameliorarea 
fenomenului.  
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Nr 
crt. Activitati/acțiuni/Masuri Responsabili Termen Evaluare 

fenomenului. 
5 Prezentarea in scris, a situației 

absentelor către conducerea 
scolii si către parinti. 
Completarea fisei lunare de 
monitorizare a absentelor 
motivate/nemotivate de către 
diriginții claselor.  

Diriginții  Lunar 
 

Evidenta scrisa. 
Ameliorarea 
fenomenului 

6 Stabilirea unui dialog 
permanent cu familia elevului, 
informarea părintelui despre 
situația școlara a elevilor, 
adoptarea de masuri comune –
consilierea parintilor.  

Diriginții 
Consilierul 
școlar 

Permanent  Evidenta scrisa. 
Ameliorarea 
fenomenului 

7 Situații de intervenție in 
situații particulare in cazul 
absenteismului 

Consilierul 
școlar 

Permanent Calitatea 
materialelor 
informative 
precum si 
atitudinea 
elevilor si a 
profesorilor fata 
de strategiile 
propuse in 
scoală pentru 
combaterea 
absenteismului.  

8 Desfășurarea de activitati in 
cadrul orelor de consiliere si 
orientare cu scopul dezvoltării 
competentelor care s-au 
dovedit a fi implicate in 
fenomenul absenteismului.  

Diriginții 
Consilierul 
școlar 

Permanent Calitatea 
materialelor 
informative 
precum si 
atitudinea 
elevilor si a 
profesorilor fata 
de strategiile 
propuse in 
scoală pentru 
combaterea 
absenteismului. 

 
Obiectiv 2. Consilierea psihopedagogica a elevilor, parintilor si profesorilor 
Nr 
crt. Activitati/acțiuni/Masuri Responsabili Termen Evaluare 

1 Consilierea individuala a 
elevilor, parintilor.  

Consilierul 
școlar 

Permanent Calitatea 
materialelor si 
impactul pe 
care îl au in 
ceea ce 
privește 
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Nr 
crt. Activitati/acțiuni/Masuri Responsabili Termen Evaluare 

scăderea 
numărului de 
absente si 
imbunatatirea 
stării de bine 
a elevilor.  

2 Atragerea de parteneri pentru 
desfășurarea de traininguri pe 
teme legate de dezvoltarea unor 
strategii eficiente de invatare si 
de planificare a timpului, 
strategii de reglare socio-
emotionala, rezistenta la 
presiunea grupului (factori 
implicate in fenomenul 
absenteismului) 

Consilierul 
școlar 
Consiliul 
elevilor 

Permanent Calitatea 
materialelor si 
impactul pe 
care îl au in 
ceea ce 
privește 
scăderea 
numărului de 
absente si 
imbunatatirea 
stării de bine 
a elevilor. 

3 Abordarea problemei absentelor 
la orele de consiliere si 
orientare la clasele la care, in 
urma monitorizării periodice a 
absentelor nemotivate, s-a 
înregistrat un număr mare de 
absente si propunerea de 
strategii specifice clasei 
împreuna cu elevii. 

Consilierul 
școlar 
 
Profesorii 
diriginți 

Permanent 
in orele de 
consiliere 
si 
orientare 

Imbunatatirea 
relațiilor elev-
profesor, 
elev-elev 

4 Realizarea de material suport 
pentru diriginți pentru 
activitatea de consiliere si 
orientare 

Consilierul 
școlar 
 

Permanent Calitatea 
materialelor si 
a activităților 
desfășurate 

5 Sugestii oferite parintilor 
privind ameliorarea relației 
parinti-copii si a modului de 
control a absenteismului 

Consilierul 
școlar 
 
Profesorii 
diriginți 

Permanent Creșterea 
numărului de 
parinti 
implicate in 
activitățile 
școlare. 

 
Obiectiv 3. Oferirea de alternative educaționale multiple si atractive 
Nr 
crt. Activitati/acțiuni/Masuri Responsabili Termen Evaluare 

1 Implicarea elevilor in activitati de 
voluntariat 

Profesorii 
Consilierul 
școlar 
Consiliul 
elevilor 

Periodic Numărul 
elevilor 
implicate in 
activitati 

2 Organizarea unor activitati 
extrașcolare  

Profesorii 
diriginți 

Periodic Numărul 
elevilor 
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Nr 
crt. Activitati/acțiuni/Masuri Responsabili Termen Evaluare 

Profesorii 
 

implicate in 
activitati 

3 Desfășurarea de lecții bine 
proiectate, atrăgătoare pentru 
elevi. Promovarea in clasa a unei 
atmosfere afective, de cooperare, 
aplicarea unui sistem echitabil de 
recompense si sancțiuni.  

Profesorii 
colegiului 

Permanent Numărul 
elevilor 
implicate in 
activitati 

4 Motivarea elevilor pentru 
imbunatatirea frecventei prin 
oferirea de premii (premierea 
elevilor fara absente la sfârșit de 
an școlar). 

Profesorii 
diriginți 
Directorii 

Permanent Numărul 
elevilor 
implicate in 
activitati 

 
Director,         Director adjunct, 

Prof. Aliana-Maria Ifrim                                             Prof. Dana-Cerasela Sticlaru                                                                                                                            
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