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PLAN OPERATIONAL 

2018/2019                          
 

 

Tinta strategică 1: Furnizarea unei activități manageriale de calitate în vederea dezvoltării prin crearea 

cadrului optim de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din Liceul Teologic Penticostal;  
Opțiunea strategică1.1.Creșterea autonomiei unității de învățământ prin eficientizarea procesului de descentralizare 

Opțiunea strategică 1.2. Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a infrastructurii 

din cadrul LTP  

Opțiunea strategică 1.3. Monitorizarea modului de intocmire a documentelor scolare specifice fiecarui portofoliu personal si 

cel al comisiilor metodice, prin responsabilii acestora; 

Opțiunea strategică 1.4. Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii 

Opțiunea strategică1.5.. Imbunatatirea  competențelor specifice managementului strategic prin realizarea documentelor 

manageriale  prin respectarea legalitatii;  

 

Ţinta strategică 2: Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ  al LTP prin elaborarea și implementarea 

unor planuri de măsuri care vizează creșterea calității actului de predare-învățare-evaluare și dezvoltarea 

personală a elevilor prin dobândirea de competențe adaptate la cerințele societății și pieței muncii 
Opțiunea strategică 2.1. Creşterea calităţii actului educaţional, dezvoltarea culturii calității şi realizarea echităţii în educaţie 

Opțiunea strategică 2.2. Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare 

permanentă 

Opțiunea strategică 2.3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor 

din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale 

Opțiunea strategică 2.4. Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor 

naţionale 
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Ţinta strategică 3: Promovarea educaţiei incluzive prin eliminarea segregării şi combaterea discriminării pe 

criterii etnice, de statut social şi dizabilităţi 
Opțiunea strategică 3.1. Promovarea unei  oferte educaționale a LTP  menite să răspundă nevoilor de formare personală și 

profesională actuale și de perspectivă ale tuturor beneficiarilor de educație 

Opțiunea strategică 3.2. Asigurarea egalității de șanse și a nondiscriminării privind participarea la educație a elevilor 
 

Ţinta strategică 4: Dezvoltarea şi diversificarea strategiilor educaţionale pentru prevenirea şi combaterea 

abandonului şcolar, a absenteismului şi a violenţei în  cadrul LTP  
Opțiunea strategică 4.1. Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar si prin intermediul activitatilor din 

proiectul ROSE , precum şi a fenomenului de violenţă şcolară 

Opțiunea strategică 4.2. Dezvoltarea unui demers educațional formal, nonformal, informal corespunzător cadrului de consiliere 

spirituală, orientare şcolară și profesională, de asistenţă psihopedagogică, de informare și comunicare. 

 

Ţinta strategică 5: Formarea continuă a cadrelor didactice din LTP pentru dobândirea de competenţe 

necesare asigurării unui învăţământ performant, inclusiv, corelat cu nevoile de formare personală şi 

profesională ale elevilor şi cerinţele pieţei muncii 
Opțiunea strategică 5.1. Deschiderea cadrelor didactice din cadrul LTP spre formare profesională către societate, către mediile: 

social, economic, cultural si spiritual  

Opțiunea strategică 5.2. Facilitarea accesului  cadrelor didactice la cursuri de formare continuă atât în domeniul didacticii,cât și 

în cel al managementului educational multiplan în directă relație cu competențele cheie  

Opțiunea strategică 5.3. Susținerea demersurilor pentru performarea inovației pedagogice ca mijloc de dezvoltare a resurselor  

umane din educație și formare 
 

Ţinta strategică 6: Promovarea de parteneriate, activitati de misiune biblica şi proiecte educaţionale în 

cadrul LTP în scopul performării unui învăţământ inovativ, la standarde europene si formare a caracterului 

moral si crestin in societate si biserica. 
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Opțiunea strategică 6.1. Completarea cadrului formal al educației prin activități extrașcolare și extracurriculare pentru a asigura 

tinerei generaţii însuşirea cunoştinţelor, formarea şi dezvoltarea competenţelor, valorilor şi atitudinilor necesare integrăr ii pe 

piaţa națională/europeană/mondială a muncii 

Opțiunea strategică 6.2. Optimizarea dezvoltării instituționale prin dialog social și consultare, transparență în aplicarea 

suportului legislativ specific învățământului 

Opțiunea strategică 6.3. Extinderea relațiilor parteneriale interne, a parteneriatelor cu liceele crestine din tara pentru o mai bună 

aplicabilitate practică a conceptului ”învățare pe tot parcursul vieții”, dar si cu biserici penticostale din judet si din tara.                                                                      
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OG.1.Creșterea autonomiei unității de învățământ prin eficientizarea procesului de descentralizare 

Obiective 

specifice 

Măsuri și acțiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 

Resurse 

necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Aplicarea 

prevederilor 

legislative în 
domeniul 

descentralizării 

învățământului în 

unitatea de 

învățământ, 

în anul școlar 

2018/2019  

Organizarea internă a comisiilor de lucru din 

Liceul Teologic Penticostal 

Strategia Liceului 

Teologic 

Penticostal  

  

An scolar 

2018/2019 

SEMESTRUL I 

Legislația 

specifică 

educației din 

Liceul Teologic 

Penticostal 

Elevi,copii 

Părinți 

Cadre didactice 

Director 

Director 

Nominalizarea prin decizie internă a cadrelor 
didactice  desemnate prin vot secret ca membru în 

Consiliul de administrație al scolii,pentru 

delegarea atribuțiilor în situații exceptionale 

(accident,boală și altele de asemenea). 

Neîndeplinirea acestei obligatii  constituie abatere 

disciplinară si se sancționeaza conform legii 

Decizia 

directorului  

Ianuarie-

februarie  

2019 

 

Elevi,copii 

Părinți 

Cadre didactice. 

Director 

Director 

 

 

 

 

 
 

Cunoașterea,aplicarea și respectarea LEN, 

metodologii aprobate prin OMEN 

Gestionarea informatiilor de pe forum ISJMM 

pentru unitatile de invatamant, dar si de pe e-
mailul scolii 

Site-ul liceului  2018/2019  
  

ECP, CD,D 

Director 

Responsabili pe 

compartimente 

Secretar Pocol 
Cristina 
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Prezentarea în Consiliul profesoral, a Consiliului 

de Administrație si a Consiliului reprezentativ al 
părinților  a RAEI pentru anul școlar 2017/2018 și 

a Planului managerial   pentru anul școlar 

2018/2019 

Publicarea pe site-ul liceului  a hotărârilor CA și 

la avizierul liceului, dar si a bugetului Liceului 

Teologic Penticostal 

Postarea pe site-

ul liceului 
2018/2019  

 

Părinți  

Cadre didactice, 

Director 

Prof. Șpan 

Adela Gabriela- 
director 

Secretar Pocol 

Cristina  

Analist Cuceu 

Alina 

Publicarea listelor posturilor/ catedrelor, 

încadrarea cu personal didactic conform 

legislației în vigoare și conform calendarului 

mobilității personalului didactic  

Verificarea posturilor /catedrelor publicate de 

către director și confirmarea scrisă a acestuia de 

corectitudinea publicării prin asumarea 
responsabilității  

Transmiterea adreselor de eliberare a 

posturilor/catedrelor –la timp- la ISJ și 

parcurgerea tuturor pașilor legali privind ocuparea 

acestora  

Adrese de 

informare  
 

Conform 

calendarului de 
mobilitate 

 CD/D  

Director 

Prof. Span 
Adela Gabriela 

Emiterea deciziilor privind numirea comisiilor  de 

lucru specifice instituției, cu respectarea și 

precizarea întregii legislații în vigoare   

Deciziile  interne  
An scolar 

2018/2019 
 

Cadre didactice 

Responsabili 

comisii 

metodice 

CA, Director 

Director 

Secretar Pocol  

Cristina 

Sprijinirea, monitorizarea și evaluarea aplicării de 

concepții novatoare în educație primară cu scopul 
facilitării incluziunii  

Grafic de 

asistențe  
Raport de 

inspecție 

Octombrie 2018 
Iunie 2019 

Cresterea 

numărului de 

lecții și  activități 
educative centrate 

pe   elev cu cel 

puțin 5% 

Învățătoare 

Elevii din ciclul 
primar  

Director 

Comisia 

metodică 
învățătoare  

CEAC 
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Organizarea  de activități în scopul parcurgerii 

integrale a materiei  la toate disciplinele de 
învățământ, conform standardelor naționale de 

calitate, a adaptării demersului didactic la nevoile 

elevului 

Realizarea unei evaluări ritmice și relevante. 

Aplicarea în procesul instructiv-educativ a 

competențelor dobândite de cadrele didactice 

participante la diverse cursuri de 

formare/perfecționare. 

 
 

 

Grafic de 

asistențe  

Raport de 

inspecție 

Pe parcursul 

anului școlar 

2018/2019 

Cresterea 

numărului de 

lecții și  activități 

educative centrate 

pe   elev cu cel 

puțin 5% 

Diriginți 

Cadre didactice 

Director. Prof. 

Șpan Adela 

Gabriela 

Prof.Șpan Adela 

Gabriela-

director 

Șefii de catedră. 

CEAC, 

diriginții 

Realizarea /actualizarea procedurilor necesare 

asigurării calității în educație. 

Implementarea operațională a sistemului de 
control intern managerial/și a managementului 

riscurilor  

Proceduri 

operaționale/ 

Generale 

Raport privind 

starea 
învățământului 

pentru anul școlar 

2017/2018 

Comisia SCIM 

SEM I-an școlar 

2018/2019 
SEM II- an 

școlar 2018/2019 

Cresterea calității 

procesului de 

predare –învățare-
evaluare în cadrul  

procesului 

educativ  

Diriginți 

Cadre didactice 

Director. Prof. 

Șpan Adela 
Gabriela 

Elevi 

Părinți 

Diriginți 

Cadre didactice 

Director. Prof. 

Șpan Adela 

Gabriela 
Comisia SCIM 

Comisia de 

management al 

riscurilor 

Promovarea 

educației 

complementare 

(educație pentru 

sănătate și 

alimentație 

sănătoasă,cultură, 
cultură civică, 

antreprenorială și 

tehnologică, 

sport) 

Organizarea activităților în cadrul programului 

“Să ştii mai multe,sa fii mai bun” 

 

Implementarea proiectului ROSE  

 Formarea,dezvoltarea  și exersarea competențelor 

social-civice democratice necesare tinerei 

generații pentru participarea activă la viața civică 

 Derularea de parteneriate cu HHC, Spas in 
vederea sprijinirii elevilor din clasa  II B, elevi 

asistați social 

 Parteneriate cu biserici Penticostale din mediul 

rural si urban, cu institutii de învățământ 

vocaționale , ONG-uri, orfelinate   

Promovarea prin misiuni în biserici penticostale 

Studiu de impact  

  Rapoarte de 

activități  

 

 

 

 
 

Planuri 

manageriale 

comisii 

Aprilie 2019 

SEMESTRUL 

II 

 

 

An școlar 

2018/2019 

SEMESTRUL I/ 
 

SEMESTRUL II 

 

Conform 

programelor 

naționale 

Derularea la 

nivelul Liceului 

Teologic 

Penticostal a 

activităților 

școlare/ 
Extrașcolare 

care promovează 

educația 

complementară  

Elevi 

Cadre didactice  

Diriginții 

Consilier 

educativ-Sfara 

Luminita 
Prof. Șpan 

Adela Gabriela-

director 

Comunitate 

 

Director 

CEAC, 

Diriginții 

Sfara Luminita-

consilier 

educativ 

Responsabili 
ONG-uri 

Catedra de 

teologie-

responsabil-

prof. Bîrle 

Samuel 
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O.G. 2. Creşterea calităţii actului educaţional, dezvoltarea culturii calității şi realizarea echităţii în 

educaţie 

Obiective specifice 
Măsuri și acțiuni planificate pentru 

atingerea obiectivului specific 

Resurse 

necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 
Beneficiari Responsabili 

Asigurarea 

serviciilor 

educationale de 

calitate in Liceul 

Teologic Penticostal  

Verificarea prin asistente le lectii si a corelarii 

planificarilor didactice cu specificul clasei  

 

 

Organizarea de activitati in scopul parcurgerii 

integrale a materiei la toate disciplinele de 
invatamant conform standardelor de calitate, a 

adaptarii demersului didactic la nevoile 

elevului  

 

 

Realizarea unei evaluari ritmice si relevante 

 

 

 

 

Implementarea operationala a sistemului de 

control intern/managerial si a managementului 
riscurilor  

FOL 

GI 

RI  

 

Cataloage 

 
 

 

 

 

 

Portofoliul 

elevului 

 

 

 

Documente tip 

conform legii 
SCIM 

 An școlar 

2018/2019 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 

 Cu cel putin 

3% mai multe 

lectii in care 

sunt utilizate 

strategii 

didactice 
centrate pe elev 

Elevi  

 

 

 

Părinți 

 
 

 

 

 

Cadre     didactice 

Director 

 

 

 

 

ECP 

CD 

Prof. Șpan 

Adela 

Gabriela- 

director 

Cadre 

didactice  
Responsabili 

comisii 

metodice 

 CEAC 

Consilier 

educativ 

Diriginti 

Comisia 

SCIM 

Director 

Cadre 

didactice 
Responsabili 

comisii 

metodice 

Respectarea cadrului 

legal de evaluare a 

personalului din 

unitate 

Evaluarea cadrelor didactice/a personalului 

auxiliar/nedidactic conform legislatiei in 

vigoare  

 

Promovarea rezultatelor obtinute de cadrele 

didactice in cadrul concursurilor/ 

olimpiadelor  

Rapoarte de 

activitate  

Fise de evaluare  

Iunie 2019 

Decembrie 2019 

(nedidactic) 

 

CD 

Compartiment 

Auxiliar/ 

nedidactic 

Director 

 CA 
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OG.3. Fundamentarea actului educațional pe baza nevoilor de dezvoltare personală și profesională a 

elevilor din perspectiva dezvoltării durabile și a asigurării coeziunii economice și sociale 

Obiective specifice 

Măsuri și acțiuni planificate 

pentru atingerea obiectivului 

specific 

Resurse necesare 
Termen de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 
Benefeciari Responsabili 

Asigurarea actului 

educational în conformitate 

cu nevoia de dezvoltare 

personală și profesională  

 

Identificarea stilurilor de învățare 

ale elevilor și stabilirea 

proiectelor și planificărilor 

didactice în conformitate cu 

acestea 

 

Fișe de identificare 

Rapoarte individuale  

 

Activitati proiect 

Rose  

Pe parcursul anului 

școlar 2019/2018 

Cunoașterea 

stilurilor de 

învățare ale 

fiecărui elev 

 

Elevi 

 

Părinți  

 

Cadre didactice 

 
 

 

Consilier 

școlar- 

Covaciu Liana 

 

Cadre 

didactice 
 

Diriginți  

 

Asigurarea actului 

educational în conformitate 

cu nevoia de dezvoltare 

personală și profesională  

 

 

Verificarea prin asistențe la lecții 

a respectării curriculumului  și a 

asigurării condițiilor optimale de 

trecere de la un curriculum axat 

pe acumulare de cunoștințe la un 

curriculum centrat pe formarea 

de competențe relevante pentru 

piața muncii 

 

Grafic de asistență a 

directorului 

 

 

Fișa de observare a 

lecției 

 

Raport individual 

 

Sem I 2018/2019 

 

 

 

Sem II 2018/2019 

 

Cunoașterea 

stilurilor de 

învățare ale 

fiecărui elev 

 
Elevi 

 

Părinți 

 

 

Cadre didactice 

 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

Prof. Șpan 

Adela 
Gabriela-

director 

Cadre 

didactice 

CEAC-

responsabil 

prof.Luca 

Magdalena 

Responsabili 

comisii 

metodice 
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Creșterea relației școală –
familie,din perspectiva măririi 

gradului de implicare a părinților 

în activitățile de natură școlară la 

activitățile educaționale destinate 

elevilor și responsabilizarea 

familiei pentru participarea 

școlară  a elevilor 

Colaborarea eficientă și 

permanentă a factorilor 

decizionali cu Consiliul 

reprezentativ al elevilor , pentru a 
veni în sprijinul acestora  

Fișa de observare a 

lecției 

 

Raport individual 

 

 

Proces verbal ale 

întâlnirilor  

  

An școlar 

2018/2019 

Cunoașterea 

stilurilor de 

învățare ale 

fiecărui elev 

 
Elevi 

 

Cadre didactice 

 

Consilier 

educativ- prof. 

Sfara Luminita 

 

 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 
 

 

Prof. Șpan 
Adela 

Gabriela-

director 

 

CEAC,  

Diriginți, 

 

 

 Consilier 

educativ- prof. 

Sfara 

Luminita 
 

 

Multiplicarea și diversificarea 

activității de consiliere și 

orientare profesională a elevilor 

și a părinților  

Oferirea, coordonarea și 

monitorizarea serviciilor 

educaționale de calitate pe 

componența consilierii și 

orientării elevilor. 
 

 

Colaborarea strânsă între diriginți 

și consilierul școlar  

Pastorul liceului  

Raport individual  

 

An școlar 

2018/2019 

SEM I/II 

 

 

Derularea 

activităților care 

promovează 
dezvoltarea 

durabilă 

Elevi 

Părinți 

 

Comunitate Cadre 

didactice  

 

Consilier 

educativ- prof. 

Sfara Luminita 
 

Consilier școlar- 

Covaciu Liana 

Pastorul liceului 

Vanciu Vasile 

 

Prof. Șpan 

Adela 

Gabriela-

director 

Diriginți, 

Consilier 

școlar- 

Covaciu Liana 

Diriginți  
Consilier 

educative 

prof. Sfara 

Luminita 

Pastorul 

liceului 

Vanciu Vasile 
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Oferirea serviciilor de 

consiliere și orientare școlară 

, profesională și de asistență 

spirituală  

Monitorizarea activității 

desfășurate de consilierul școlar 

și pastorul liceului 

Graficul de asistență 

al directorului  

Raport individual de 

activitate  

 

 

An școlar 

2018/2019 

 

 

Derularea 

activităților care 

promovează 

dezvoltarea 

durabilă 

Elevi 

Părinți 

Consilier 

educativ- prof. 

Sfara Luminita 

 

Consilier școlar- 

Covaciu Liana 

 

Pastorul liceului – 

Vanciu Vasile 

Prof. Șpan 

Adela 
Gabriela-

director 

Diriginți, 

Consilier 

școlar- 

Covaciu Liana 

Diriginți  

Consilier 

educativ- prof. 

Sfara Luminta  

Pastorul 

liceului – 
Vanciu Vasile 

Implicarea consilierul școlar în 

activitatea de orientare școlară și 

profesională a elevilor  

 

Oferirea de consiliere –

examinare-orientare-suport 

tuturor elevilor,părinților și 
cadrelor didactice din Liceul 

Teologic Penticostal 

 

 

Rapoarte de orientare 

vocațională  

 

 

Sem I 

SemII/ an școlar 

2018/2019 

 

 

Program de 

orientare 

vocațională și 
spirituală 

Elevi 

Părinți 

Consilier 

educativ- prof. 

Sfara Luminita 

 

Consilier școlar- 

Covaciu Liana 
 

Pastorul liceului – 

Vanciu Vasile 

Diriginții 

 

Prof. Șpan 

Adela 

Gabriela-

director 

Diriginți, 

Consilier 

școlar- 

Covaciu Liana 

 

Diriginți  
Consilier 

educativ- prof. 

Sfara 

Luminita 

Pastorul 

liceului – 

Vanciu Vasile 
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OG.4. Creșterea calității actului managerial 
Obiective 

specifice 

Măsuri și acțiuni planificate pentru 

atingerea obiectivului specific 

Resurse 

necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 
Benefeciari Responsabili 

Perfecționarea 

managerului și a 

personalului 

administrative în 

gestionarea noilor 

instrumente de 
management 

instituțional 

Actualizarea prognozării evoluției 
populației școlare până în 2019 și în 

perspectivă pe următorii 5 ani  

Fundamentarea 

planului de 
școlarizare  

 

Baza de date  

Sem I 
 

Decembrie 2018 

Participarea directorului 

și a personalului din 

compartimentul 
salarizare/ 

contabilitate  în cel puțin 

un program de formare 

Prof. Șpan 

Adela Gabriela-

director 
 Contabil –Pop 

Gabriela 

Secretar- Pocol 

Cristina 

 
  

Asigurarea acoperirii normelor prin 
încadrarea cu personal didactic/didactic 

auxiliar/nedidactic din liceu 

 

 

Necesar resurse 

umane 

 An școlar 

2018/2019 
(conform 

Metodologiei de 

mobilitate a 

cadrelor didactice 

din învățământul  

preuniversitar) 

Participarea directorului 
și a personalului din 

compartimentul 

salarizare/ 

contabilitate  în cel puțin 

un program de formare 

 

Cadre didactice 
Director-prof. 

Șpan Adela  

Gabriela 

Comisia de 

mobilitate 

 

Informarea cadrelor didactice cu privire  la 

concursul de obținere a calității de expert 

în management educațional (pentru fiecare 

serie nou aprobată)  

Depunerea de dosare ale cadrelor didactice 

doritoare în vederea includerii în CNEME 

Evaluarea candidaturilor și obținerea 
calității de membru CNEME 

 

 

Decizie ISJ 

Documentația 

realizată de 

către comisie 
Site-ul ISJ 

   

 

Conform graficului  

aprobat prin OMEN 

 

 

 

Cadre didactice  

 

 

Director-prof. 

Șpan Adela  
Gabriela 

 

 

Director-prof. 

Șpan Adela  

Gabriela 

Prognozarea evoluției încadrărilor cu 

personal didactic pe discipline de 

învâțământ prin corelarea acestora cu 

evidența și recesemântul populației școlare  

Introducerea la timp a datelor corecte în 

aplicația națională SIIIR  

 

 

Diagnoza 

sistemului SIIIR  

 

 

Sem II 2018/2019 

 

 

 

Responsabil 

Comisia de 

gestionare 

SIIIR- analist 

programator. 

Cuceu Alina 

Director 

Secretar  

Contabil 

Responsabil 

SIIIR 
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Comunicarea ritmică a informațiilor legate 

de etapele de mobilitate de personal și a 
cerințelor acestora , mai întâi directorul și 

pe urmă acesta le va comunica cadrelor 

didactice, evitand dezinformarea acestora.  

Selectarea personalului didactic specializat  

Optimizarea 
procesului prin 

respectarea 

termenelor 

Conform 
calendarului de 

mobilitate  

 Cadre didactice  

Director 
Comisia de 

mobilitate din 

scoala 

Creșterea calității 

activității 

manageriale 

Cunoașterea, aplicarea și respectarea LEN, 

metodologii aprobate prin OMEN. 

Postarea tuturor documentelor emise de 

MEN, ISJ,ș.a. pe Forum-ul directorilor și 

site-ul ISJ pentru atingerea principiului 

transparenței instituțiilor  publice  

NC 

PV 

Site-uri ISJ și a 

școlii   

An școlar 

2018/2019 

 

 

 

Elevi, părinți, 

cadre didactice  

Prof. Șpan 

Adela Gabriela-

director 

Prof. Șpan 

Adela 

Gabriela-

director  

Emiterea deciziilor privind numirea 

comisiilor specifice instituției, cu 

respectarea și precizarea întregii legislații 

în vigoare   

Deciziile emise 

An școlar  

2018/2019 

 

 

 

Cadre didactice/ 

auxiliar 

Director 

Director 

Secretar Pocol 

Cristina 

Participarea și implicarea efectivă a 
directorului și a șefilor de catedră în 

realizarea asistențelor la lecții, prezentând 

o schiță de lecție, iar pentru debutanți și 

cei fără definitivat un proiect de lecție  

pentru fiecare zi. 

 Se va complete o fișă de asistență   de 

către director, respectând colegii prin 

realizarea  

feed-back-ului ca urmare a analizei lecției.  

Actualizarea permanentă a site-ului  

Liceului Teologic Penticostal prin afișarea 
la loc vizibil a informațiilor butoanelor 

(viziune, misiune, PDI, Înscrieri în clasa 

O, Mobilitate etc) 

Fișa de 
observare a 

lecției 

 

 

 

 

Dosar asisitente 

la ora 

 

Grafic asistente 

la ora  

SEM I/SEMII 
An școlar  

2018/2019 

 

 

 

 

An școlar 

2018/2019  

 
 

 

 

 

 

 

Îmbunătățirea imaginii 

instituției la nivel local, 

județean  

Cadre didactice  
Prof. Șpan 

Adela Gabriela-

director 

 

 

 

ECP 

CD 

CA 

D 

 

Director 
Responsabili 

comisiii 

metodice , 

Membrii CA 

și CEAC 

Director 

Comisia de 

promovare a 

imaginii școlii 

Analist 

programator 
Secretar Pocol 

Cristina  
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OG.5. Prevenirea și reducerea absenteismului și abandonului școlar,precum și a fenomenelor de 

violență școlară 

Obiective specifice 

Măsuri și acțiuni planificate 

pentru atingerea obiectivului 

specific 

Resurse necesare 
Termen de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 
Benefeciari Responsabili 

Aplicarea prevederilor 

legislative în domeniul 
monitorizării, prevenirii și 

reducerii absenteismului și 

abandonului școlar  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Corelarea strategiei liceului cu 

strategia ISJ privind reducerea 

absenteismului școlar  

Strategia de dezvoltare 

a învățământului 

preuniversitar din 

județul Maramureș 

2018/2019  

 Sem I/Sem II 

An școlar 

2018/2019 

 

 

 

 

Elevi,părinți, 

beneficiari 

indirecți  

 

Prof. Șpan 

Adela 

Gabriela-

director 
  

Implementarea proiectului 

ROSE  

Conform graficului de 

activități stabilite prin 

proiectul ROSE 

 An școlar 

2018/2019 
(implementare 

pe 4 ani)   

 

Elevi 

Părinti 

Beneficiari 
indirecti 

 Cadre didactice 

Director 

 

Cadre 

didactice 
 

Echipa de 

implementare 

ROSE  

Desfășurarea de activități prin 
intermediul cărora să 

promoveze un comportament 

adecvat al elevilor și 

diminuarea absenteismului și a 

violenței școlare  

 

Graficul de asistențe ale 
directorului 

 

 

Fișa de observare a 

lecțiilor  

 

Sem I/ Sem II  

An școlar  

2018/2019 

 

Elevi,părinți 
Diriginții, prof. 

Sfara Luminita-

consilier 

educativ, 

 

 

Prof. Șpan 
Adela 

Gabriela-

director 

Diriginți  

prof. Sfara 

Luminita -
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Prevenirea fenomenului de 
violență școlară  

 

 

Informarea permanentă a 

familiilor privitor la frecvența 
și comportamentul elevilor , la 

rezultatelor școlare ale acestora 

și stabilirea acestei tematici la 

lectoratele cu părinții 

Statistici ale comisiei de 

combatere a violenței și 
absenteismului școlar 

Responsabil 

comisia 
dirigintilor Birle 

Samuel 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

consilier 

educativ 
Responsabil 

comisia 

dirigintilor 

Birle Samuel 

 

Creșterea  gradului de 

siguranță prin existenta unui 

sistem de monitorizare  video 

și a unui interfon  

Raport individual  

Statistici privind 

dinamica fenomenului  

 

Sem II  

An școlar 

2018/2019 

 

Sistem de 

supraveghere 

video  

Interfon  

 

Cadre didactice  

Elevi, părinți  

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

Prof. Șpan 

Adela 

Gabriela-

director 

Drozd Fedor-

administrator 

de patrimoniu 

 Organizarea de dezbateri cu 

privire la efectele violenței 

asupra colectivelor de elevi, la 

orele de dirigenție, cultură 

civică diseminarea exemplelor 

de bună practică  

Raport individual 

Procese verbale de la 

ședințele cu părinții  sau 

proiecte și planuri de 

lecție aplicate la clasă 

Sem I 

SemII 

/2018/2019 

 

Cadre didactice  

Elevi, părinți  

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

Comunitate  

Comisia de 

combatere a 

violentei 

Dirigintii  

Implementarea unei proceduri 

de acces a persoanelor străine  

în liceu pentru anul școlar 

2018/2019 

Statistici privind actele 

de violență 

Octombrie 

2018/2019 
 

Cadre didactice  

Elevi, părinți  

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

Comunitate 

Director 

Diriginți 

Prof. Sfara 

Luminita-

consilier 

educativ 

Og.6. Eficientizarea organizării si desfăşurării examenelor naţionale 

     Obiective specifice 
Măsuri și acțiuni planificate pentru 

atingerea obiectivului specific 
Resurse necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 
Benefeciari Responsabili 
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Aplicarea în activitatea 

didactică a tuturor 

formelor de evaluare și 

responsabilizarea 

personalului didactic 

pentru activitatea de 

evaluare   

Monitorizarea prin asistențe la ore a 

aplicării în activitatea  la clasă a tipurilor 

de evaluare practicate  

Monitorizarea ritmicității 

notării/evaluării și trecerea notelor în 
cataloage 

Verificarea existenței portofoliilor de 

evaluare adecvate disciplinei, 

specializării,profilului fiecărui elev 

Grafic de asistență al 

directorului 

 

Fișa de observare a 
lecției  

Raport individual 

 Sem I/Sem 

II 

An școlar 
2018/2019 

Echilibrarea 

rezultatelor 

evaluării curente 

cu cele obținute în 
examenele 

naționale 

Elevi,părinți,  

 

Cadre didactice 

 
Comisia CEAC, 

responsabil Luca 

Magdalena 

Diriginții  

 

Comisia 

CEAC  
Responsabili 

comisii 

metodice 

Verificarea elaborării și aplicării la clasă 

a probelor de evaluare corelate  cu 

modelele furnizate de CNEE și  

adaptarea perticularităților colectivelor 

de elevi, respectând programa școlară 

Grafic de asistență al 

directorului 

Fișa de observare a 

lecției 

Raport individual 

Sem I/Sem 

II 

An școlar 

2018/2019 

 

Elevi,părinți,  

Cadre didactice 

Comisia CEAC, 

responsabil Luca 

Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 
Organizarea și 

monitorizarea  desfășurării 

în condiții optime a 

examenelor naționale la 

toate nivelurile prevăzute 

de lege  

 

 

 

 

 
 

 

 

Analizarea pertinentă a modului de 

organizare și desfășurare a examenelor 

naționale și întocmirea unui plan de 

măsuri,cuprinzând activități de 

monitorizare, consiliere și remediere, cu 

scopul ameliorării rezultatelor elevilor la 

examenele de Bcalaureat si Evaluare 

Națională  

Realizarea de către liceu a situatiilor 

privind diferența dintre media mediilor 

clasei evaluate și media mediilor  

obținute  la examene  și comunicarea 
acelor date la ISJ ,în vederea realizării 

unei diagnoze obiective. 

Grafic de asistență al 

directorului 

Fișa de observare a 

lecției 

Raport individual 

 

 

An școlar 

2018/2019 

 

 

Cresterea  ratei de 

promovabilitate cu 

5%la Evaluare 

Natională și 

cresterea cu cel 

puțin 5% a ratei de 

promovabilitate la  

Bacalaureat față 

de anul școlar 
2018 

Elevi,părinți, 

 

Cadre didactice 

 

Comisia CEAC, 

responsabil Luca 

Magdalena 

Membri CA 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 
 

Cadre 
didactice 

 

Comisia 

CEAC, 

responsabil 

Luca 

Magdalena 

Membri CA 

 

Prof. Șpan 

Adela 
Gabriela-

director 
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Respectarea cadrului legal 

de evaluare a personalului 

din învățămîânt  

 

 

 

 

 

Discutarea în cadrul catedrelor  de 

specialitate a rezultatelor la examenele 
de Bacalaureat și Evaluare națională,în 

vederea adoptării masurilor specific 

pentru creșterea calității procesului de 

predare-învățare-evaluare și pentru 

obținerea progresului școlar 

     

 Asigurarea unui program de activități 

remediale /de pregătire suplimentară a 

elevilor , pe tot parcursul anului terminal 

(și nu numai) la disciplinele prevăzute cu 

probele de examene la examenele 
naționale 

Organizarea de simulări ale examenelor 

naționale la fiecare probă de examen 

 

Graficul de asistență  

 

Raport individual 

 

 
Graficul de asistență  

 

Raport individual 

An scolar 

2018/2019 

 

 
An scolar 

2018/2019 

 

Elevi, părinți, 

Cadre didactice 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

Membrii CA și 

CEAC 

Elevi, părinți, 
Cadre didactice 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

Membrii CA și 

CEAC 

Cadre 

didactice 

Director 

Membrii CA 

și CEAC 

Cadre 

didactice 
Prof. Șpan 

Adela 

Gabriela-

director 

Membrii CA 

și CEAC 

Promovarea rezultatelor obținute de către 

cadrele didactice și liceu în cadrul unor 

acțiuni /proiecte și manifestări, inclusiv 
pe site-ul liceului  

Dosar cu activități  

 
Site-ul școlii 

Conform 

calendarului  

 
An scolar 

2018/2019 

Lista cadrelor 

didactice propuse 

pentru distincții și 
premii 

Cadrele didactice, 

Prof. Șpan Adela 
Gabriela-director 

Prof. Șpan 

Adela 

Gabriela-
director 

Membrii CA 
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OG.7. Monitorizarea modului de gestionare ,de modernizare și de dotare a bazei materiale și a 

infrastructurii liceului 

Obiective specifice 

Măsuri și acțiuni planificate 

pentru atingerea obiectivului 

specific 

Resurse necesare 
Termen de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 
Benefeciari Responsabili 

Stabilirea  unui parteneriat 

durabil în procesul de reabilitare 
și dotare a liceului cu investitori 

si CJ 

Implementarea proiectului 
ROSE  

Proiect desfășurat  
pentru 4 ani  

 4 ani, începând 
cu anul școlar 

2018/2019 

Cuprinderea 

liceului în 

programe de 
dezvoltare în 

funcție de nevoile 

identificate  

Elevi,părinți,  

Cadre didactice 
Comunitate 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

 Prof. Șpan 

Adela 

Gabriela-
director 

Echipa de 

proiect Rose 

Sprijinirea demersului local 

pentru dotarea, modernizarea 

bazei materiale a unităților 

școlare 

Modernizarea bazei materiale a 

liceului prin respectarea 

normativelor privind dotarea cu 

mijloace de învățământ. 

Oferte de dotare pe 

discipline 

 

Sem I –

octombrie 2018 

 

 

Iunie 2019 

Creșterea sumelor 

alocate pentru  

îmbogățirea bazei 

materiale a 

Liceului Teologic 

Penticostal  

 Elevi, părinți, 

cadre didactice . 

 

 

Elevi, părinți, 

cadre didactice 

 
 Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

Prof. Șpan 

Adela 

Gabriela-

director 

Administrator 

patrimoniu-

Drozd Fedor 
Compartiment 

contabil  

Sprijinirea demersului local 

pentru dotarea,modernizarea 

bazei materiale a Liceului 

Teologic Penticostal 

Modernizarea bazei materiale a 

unitatii de invatamant prin 

achizitionare de mobilier scolar 

Oferte de dotare pe 

discipline 

 

Proiectul Rose-CDI 

Octombrie 2018/ 

August 2019 

Creşterea sumelor 

alocate pentru 

îmbogăţirea bazei 

materiale a 

liceului  

Realizarea unui 

CDI   

Elevi, părinți, 

cadre didactice 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

Echipa de proiect 

ROSE 

Prof. Șpan 

Adela 

Gabriela-

director 

CA 

Compartiment 

administrativ/ 

contabil 

Echipa de 

proiect ROSE 
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OG.8. Susţinerea formării cadrelor didactice 

Obiective specifice 
Măsuri și acțiuni planificate pentru 

atingerea obiectivului specific 

Resurse 

necesare 

Termen 

de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 
Benefeciari Responsabili 

Susţinerea participării la 

cursurile de formare 

continua a personalului 

didactic prin programe 

MEN, POSDRU, sau alte 

surse de finanţare  

Asigurarea accesului la activităţile de 

perfecţionare/formare continuă a tuturor 
cadrelor didactice prin accesarea ofertei 

CCD și a altor furnizori de formare, în 

vederea îmbunătăţirii activităţii de predare 

şi evaluare.  

 
Ofertăde 

formare CCD   

 
 Anul 

școlar 

2018/2019 

Cuprinderea tuturor 

cadrelor didactice din 
unitate în cursuri de 

formare profesională în 

funcţie de nevoile 

identificate  

Elevi,părinți,  

Cadre didactice 
Comunitate 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

Prof. Șpan 

Adela Gabriela-
director 

Comisia de 

formare 

continua 

 Participarea la cel puţin un curs de 

formare organizat de MEN, ISJ, CCD 

Liste formabili  

Proiecte 

Anul 

școlar 

2018/2019 

 

Elevi,părinți,  
Cadre didactice 

Comunitate 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

Prof. Șpan 

Adela Gabriela-
director 

Cadre didactice 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Evaluarea eficienţei şi eficacităţii 

cursurilor de formare prin măsurarea 

impactului asupra calităţii actului 

educational prin asistenţe la ore, conform 

graficului de asistente si dezbateri în 

comisiile metodice 

Asistenţe 

Ședințe 

comisii 

metodice 

 

SEM I 

Septembrie 

2018 

 

SEMII 

Iunie 2019 

 

Elevi,părinți,  

 

Cadre didactice 

Comunitate 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

 

Prof. Șpan 

Adela Gabriela-

director 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Asigurarea cadrului de perfecțioanare prin 

cadre didactice și oferirea de sprijin în 
elaborarea documentelor și a portofoliului 

educațional 

Liste candidaţi 

Dosare 
candidati 

SEM I 

Septembrie 

2018 
 

SEMII 

Iunie 2019 

 

Elevi,părinți,  

Cadre didactice 

Comunitate 
Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 
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OG.9. Îmbunătăţirea promovării liceului teologic penticostal în comunitate şi a participării la 

proiecte de parteneriat 

Obiective specifice 
Măsuri și acțiuni planificate pentru 

atingerea obiectivului specific 

Resurse 

necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 
Benefeciari Responsabili 

Continuarea 

parteneriatelor școlare și 

a dezvoltării acestora 

 

Dezvoltarea relațiilor de partenerale în 

mediul comunitar prin realizarea de 

proiecte și implementare  de grantului 

ROSE 

 

Proiecte de 

parteneriat   

 

 Anul școlar 

2018/2019 

Selectarea și dezvoltarea 

proiectelor de parteneriat 

educational care duc la 

dezvoltarea liceului și a 

comunității locale 

Eliminarea 
parteneriatelor 

ineficiente  

Elevi,părinți,  

 

Cadre didactice 

 

Comunitate 

Prof. Șpan 
Adela Gabriela-

director 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

Membrii CA 

Consilier educativ  

 Încheierea de contracte de colaborare 

cu agenții economici, pentru 

asigurarea condițiilor de desfășurare a 

pregătirii practice a elevilor de la 

clasele cu specializare Tehnician in 

activitati economice 

Inspectii pe 

component 

CEAC 

Conform 

calendarului 

activitatilor 

de evaluare 

 

Elevi,părinți,  

Cadre didactice 

CEAC 

Prof. Șpan 

Adela Gabriela-

director 

Director 

Membrii CA 

CEAC 

Responsabil stagii de 

practica Palencsar 

Teodora 

Informarea comunității/autorității 

locale/județene cu privire la activitățile 

liceului, rezultatele și problemele 

identificate . 
Informări mass-media cu privire la 

activitățile liceului 

Rapoarte  

Informări ISJ 

 

Articole de 
presă 

 

 

An școlar 

2018/2019 

 

Elev ,părinți, 

Cadre didactice 

 

 

Prof. Șpan 
Adela Gabriela-

director 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

Membrii CA 

Comisia de 

promovare a imaginii 
scolii 

Consilier educativ-

Prof Sfara Luminita 
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Promovarea proiectului regional “Ziua 

Multumirii”si a concursului “Ziua 

Multumirii” desfasurat la Biblioteca 

judeteana “Petre Dulfu” 04.12.2018 

Dosarul 

proiectului 

SEM I 

Noiembrie 

/Decembrie 

2018 

 

Elevi,părinți, 
Cadre didactice 

Comunitate 

Prof. Șpan 

Adela Gabriela-

director 

Consilier 

educativ 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

Consilier educativ-

prof. Sfara Lumnita 

Cadre didactice 

 
Participarea la Târgul Ofertelor si la 

Târgul Firmelor de exercițiu. 

Pliante 

broșuri,mape 

Oferta de 

școlarizare 

SEM I 

Decembrie  
2018 

SEM II 

Mai 2019 

 

 

 

Elevi,părinți, 

 

Cadre didactice 

 

Director 

Membrii CA 

Cadre didactice 
Comisia pentru 

promovarea imaginii 

școlii 

Responsabil catedra 

de Economic 

Consilier educativ  

OG.10.Finanțarea Liceului Teologic Penticostal conform legislației în vigoare 

Obiective 

specifice 

Măsuri și acțiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 

Resurse 

necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 
Benefeciari Responsabili 

Asigurarea 

finanțării unității 

Asigurarea finanțării unității conform dispozițiilor LEN 

și a HG1274/2011 și a bugetului de stat 

Asigurarea dispozițiilor legale privind finanțarea de 

bază în limitele costului standard /elev/preșcolar 

conform metodologiei emise prin multiplicarea costului 

standard cu coeficienții specifici unității școlare și cu 
numărul de elevi ce se apobă anual prin HG 

 

Monitorizar

e   

 

 Ani 

financiari 

Respectarea cu strictețe 

a încadrării în 

indicatorii de plan 

aprobați de către 

Ordonatorul de credite 

pe secvența din anii 
finaciari cuprinși în 

anul școlar 2018/2019  

LTP 

 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

 

Contabil- Pop 
Gabriela 

 

 Prof. Șpan 

Adela Gabriela-

director 

 

Contabil- Pop 
Gabriela 
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Asigurarea respectării dispozițiilor OG119/1999, 

republicată și a OMFP 923/2014,pentru aprobarea 
Normelor Metodologiceprivind atribuțiile și exercitarea 

CFP,a HG 1257/2012,privind organizarea inspecțiilor 

financiare și stabilirea atribuțiilor generale în 

efectuarea acestora în vederea aplicării OG 

119/1999,privind CFP 

Inspectii pe 

component 

CEAC 

    

Exercitarea CFP asupra proiectelor de operațiuni –

conform listei întocmite,în care sunt stabilite proiectele 

supuse controlului, cadrul legal, obiectivele 

controlului, termenele, persoana răspunzătoare cu 

prezentarea documentelor pentru viza de control 

financiar, în conformitate cu metodologia prevăzută în 

anexa 1 din OMFP 923/2011, actualizat  

 

 

Monitorizar

e 

 

 

Ani 

financiari 

 

Liceul Teologic 

Penticostal 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

 

Contabil- Pop 

Gabriela 

 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

 

Contabil- Pop 

Gabriela 

 

Respectarea dispozițiilor legale cu privire la realizarea 

și efectuarea plăților din venituri proprii, conform 
dispozițiilor legale în vigoare și al Bugetului de 

venituri și cheltuieli, aprobat, anual de către 

ordonatorul principal de credite, instituțiile de 

învățământ din județ, cu această destinație 

Bilanț și 

anexe la 

bilanț 

Trimestrial 
și anual 

Bilanț și 

anexe la 

bilanț 

 

LTP 
Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

Contabil- Pop 

Gabriela 

Director 

Contabil- Pop 

Gabriela 

 

Asigurarea 

fondurilor pentru 

examinarea 

medicală 

obligatorie pentru 
cadrele didactice 

din Bugetul 

Local/Județean  

Asigurarea bazei legale  și a plăților pentru acțiunile de 

perfectionare a personalului didactic.Efectuarea plăților 

alocate în baza contractelor și a convențiilor încheiate. 

Respecatrea normelor legale privind plățile ce se vor 

efectua pentru organizarea transportului elevilor la 

concursuri, campionate. 

Asigurarea plăților proprii pentru utilități, întreținere și 

aprovizionare  
Crearea cadrului  propice pentru organizarea 

consultațiilor medicale pentru evaluarea sănătății 

corporale și mentale ale cadrelor didactice ((IMECTS 

4/2011),prin asigurarea fondurilor din Bugetul Local 

/Județean 

Bilanț și 

anexe la 

bilanț 

 

 

 

 

Facturile 
fiscale 

emise de 

către firmele 

contractate 

Trimestrial 

și anual 

 

 

 

 

 
SEMI 

Sepembrie-

octombrie 

2018 

Obținerea tuturor 

avizelor medicale și a 

celor psihologice pentru 

întreg corpul profesoral 

LTP 

 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

Contabil- Pop 

Gabriela 

 

 
 

Cadre didactice 

 

Angajații UPJ 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

Contabil- Pop 

Gabriela 

 

 

Prof. Șpan Adela 
Gabriela-director 

Contabil- Pop 

Gabriela 
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DIRECTOR, 

PROF. ȘPAN ADELA GABRIELA 
 

 

 

 

OG.11. Armonizarea cadrului legislativ și respectarea legalității 
Obiective 

specifice 

Măsuri și acțiuni planificate pentru atingerea 

obiectivului specific 

Resurse 

necesare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de 

performanță 
Benefeciari Responsabili 

Reprezentarea 

liceului ca parte 

civilă, în procese, 

apărarea și 

promovarea 

imaginii Liceului 

Teologic 

Penticostal 

Asigurarea asistenței și consultării de specialitate , 

compartimentelor  din cadrul liceului, la solicitarea 

acestora. Informează membrii compartimentelor și 

normative  CD cu privire la dispozițiile cu caracter 

normative  de interes general și specifice 

învățământului. 

Reprezentarea drepturilor și intereselor legitime ale 

liceului, in raporturile cu autoritatile publice 

,instituțiile de orice natură,,precum   și cu orice 

persoană fizică  sau juridică 

 

Documente 

juridice 

întocmite   

 

 Caracter 

permanent  

 

Existența și cunoasterea 

Evangheliei   

 

Elevi,părinți,  

 

Cadre didactice 

 

Comunitate 

Prof. Șpan Adela 

Gabriela-director 

 

 Prof. Șpan 

Adela Gabriela-

director 

 

Membrii CA 

Lider de sindicat 

Îmtocmește ,actualizeaza si gestioneaza  procedurile 
activităților desfasurate la nivelul compartimentului. 

PO 
Siteul UPJ 

An școlar 
2018/2019 

2018/2019 
Angajati de 
sistem  

CEAC  
SCIM 

În vederea respectării regimului juridic în vederea 
completarii actelor de studii. Completarea la zi a 

Registrelor Matricole, de evidență a elevilor 

PG 
Site-ul UPJ 

SEM I/ II 
2018-2019 

 
Cadre didactice 
Diriginti 

Director 
Secretar  


