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FUNDAMENTARE 

  

  

 Prezentul document prezintă proiectarea activităţii în Liceul Tehnologic Regele Mihai I din Curtea de 

Argeş, judeţul Arge;. Acest document se referă la anul şcolar 2019-2020 

 Proiectarea activităţii instituţiei este fundamentată pe : 

 actele normative în vigoare 

 diagnoza mediului intern şi extern 

 analiza nevoilor educaţionale 

 politicile şi strategiile stabilite de M.E.N.. 

 

 

POLITICA EDUCAŢIONALĂ 

 

În prezent, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat prin următoarele acte normative: 

 Legea învăţământului nr. 1/2011 

 Ordonanta De Urgenta NR. 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 

1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului 

 Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin 

O.M.E.N.C.S nr. 5079/31.08.2016; 

 Statutul elevului aprobat prin O.M.E.N.C.S nr.4742/10.08.2016; 

 O.M.E.C.I. nr. 5132 /10.09.2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

 O.M.Ed.C nr. 1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei MECT privind reducerea fenomenului 

de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei; 

 Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar aprobat prin 

O.M.Ed.C nr. 3502/3.03.2005; 

 Ordonanta de urgenta nr. 49/2014, priviind instituirea unor măsuri în domeniul educației pentru 

modificarea unor acte normative; 

 O.M.E.N. nr. 4619/2014 pemtru aprobarea metodologiei cadru de funcționare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naționale; 

 În urma descentralizării administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat rolul de principal 

sprijin financiar al unităţilor de învăţământ, răspunzând, în limita posibilităţilor, solicitărilor şcolii, fiind 

deschisă unui dialog constructiv. 

Politica educaţională la nivel naţional se bazează pe următoarele principii: al descentralizării, 

descongestionării, eficienţei, egalizării şanselor, compatibilizării cu standardele internaţionale. 
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I.  DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN  

 

 

 

 Liceul Tehnologic Liceul Tehnologic Regele Mihai I din Curtea de Argeş are următoarele forme de 

învăţământ: 

 Liceal 

 Postliceal 

 Profesional 

 

 

I. 1. DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU ANUL ŞCOLAR ÎN CURS 

 

 

 Conceperea şi implementarea unui sistem educaţional care să corespundă standardelor de calitate. 

 Realizarea unui management educaţional al cărui scop să fie educaţia centrată pe elev. 

  Reducerea absenteismului şcolar. 

 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare personală a elevilor ţinând cont de perspectiva 

socio-economică şi de relaţia cu comunitatea. 

 Asigurarea mijloacelor umane, materiale şi didactice necesare formării personalităţii elevilor (educaţie 

complementară, consiliere şi orientare şcolară şi profesională). 

  Asigurarea mijloacelor umane, materiale şi didactice necesare susţinerii elevilor capabili de performanţă 

 Asigurarea resurselor şi optimizarea utilizării lor. 

  Stabilirea unor parteneriate comunitare la standarde europene. 

 

 

I. 2. PRIORITĂŢI ALE ANULUI ŞCOLAR ÎN CURS 

 

 

Îmbunătăţirea managementului la nivel de clasă şi şcoală vizând antrenarea tuturor elementelor care 

participă la actul instructiv – educativ. 

Crearea unui climat democratic şi creativ de dezvoltare pentru fiecare elev în parte. 

Accesul egal şi sporit la educaţie a tuturor elevilor. 

Ridicarea standardului demersului didactic, transformarea învăţământului în unul euristic, formativ. 

Promovarea unui sistem modern de evaluare. 

Încurajarea competiţiei, ridicarea nivelului de pregătire a elevilor, obţinerea de performanţe  în învăţare. 

Asigurarea educaţiei de bază pentru toate categoriile de elevi/ persoane; formarea competenţelor cheie 



                                       

 4 

I. 3. ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

 

 promovarea de către şcoală a unei oferte educaţionale adoptată la nevoile populaţiei şcolare si care 

răspunde priorităţilor de dezvoltare economico- socială la nivel local si regional 

 instruire asistată pe calculator 

 implicarea profesorilor şi elevilor in diverse activităţi extracurriculare 

 asigurarea condiţiilor de eficienţă pentru studiul limbilor străine 

 îmbogăţirea ariei curriculare cu o gamă variată de activităţi extracurriculare şi cursuri opţionale 

 asigurarea condiţiilor de eficienţă pentru studiul limbilor străine 

 asigurarea coerenţei între Liceul Tehnologic Regele Mihai I şi institutiile locale 

 Portofoliile profesorilor conţin instrumente de lucru la clasă variate în concordanţă cu educaţia centrată 

pe competenţe. Profesorii aplică la clasă strategii de învăţare adecvate stilurilor şi nevoilor individuale de 

învăţare. 

  Folosirea metodelor moderne de      predare – învăţare 

 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 partea experimentală insuficient abordată 

 schemele orare nu respectă la toate clasele, în totalitate, curba de efort specifică vârstei şcolare ( în 

special la clasa a IX a) 

 implicarea insuficientă a unor cadre didactice în activitatea extracurriculară 

 Necorelarea nevoilor educaţionale ale elevilor cu dezvoltarea profesională a personalului 

  Lipsa unor indicatori de performanţă privind programele de formare 

 Contribuţia redusă a elevilor la revizuirea programelor de învăţare 

 Nu se colectează feedback de la toţi factorii de interes ai şcolii 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

 Colaborarea cu comunitatea locală 

 Colectiv de cadre didactice implicat activ in buna promovare a unității școlare 

 Existenţa multor posibilităţi de informare şi de formare a cadrelor didactice 

 Creşterea gradului de autonomie instituţională a şcolii 

 

AMENINŢĂRI 

 

 evaluarea cunoştinţelor teoretice nu este corelată cu evaluarea abilităţilor practice 

 Incoerenţa legislativă 

 Dezechilibrul real dintre numărul de ore, conţinuturile programelor şi nivelul de cunoştinţe şi deprinderi 

foarte redus, cu care elevii intră în liceu 

 Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin elevii. 
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 Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în 

învăţământ. 

 Insuficienta conştientizare a părinţilor elevilor relativ la rolul lor de principal partener educaţional al 

şcolii. 

 Populaţia şcolară în scădere pentru următorii ani şcolari. 

 Lipsa de supraveghere a elevilor în cazul familiilor dezmembrate sau ale celor plecate în străinătate. 

 

II. OBIECTIVE GENERALE 

 

a. În domeniul funcţional curriculum-ului: 

1. Eficientizarea procesului de învăţare conform Legii calităţii în educaţie. 

2. Dezvoltarea unor practici educaţionale în concordanţă cu nevoile elevilor: învăţare centrată pe elev, mediu 

de învăţare incluziv etc. 

3. Optimizarea stării disciplinare, având în vedere latura formativă a activităţilor şcolare şi extraşcolare. 

 

b. În domeniul funcţional al managementului şcolar: 

1. Implicarea echipei manageriale în monitorizarea si evaluarea activităţii din liceu. 

2. Realizarea unei proiectări eficiente a activităţii manageriale, pe baza diagnozei, pentru asigurarea calităţii 

actului educaţional. 

 

c.  În domeniul funcţional al resurselor umane: 

1. Îndrumarea şi sprijinul cadrelor didactice în perfecţionarea pregătirii metodice si de specialitate. 

2. Cultivarea respectiv formarea unei culturi a calităţii. 

 

d. În domeniul funcţional al resurselor materiale şi financiare 

1. Dezvoltarea bazei materiale, asigurarea resurselor financiare necesare funcţionării instituţiei. 

2. Gestionarea eficientă a resurselor financiare, administrarea bazei materiale, asigurarea unor condiţii 

ambientale optime. 

 

e. În domeniul funcţional al dezvoltării instituţionale, colaborării şi relaţiilor comunitare. 

1. Dezvoltarea colaborării cu instituţii si factori din comunitate în vederea asigurării sprijinului material si 

financiar. 

2. Accentuarea implicării instituţiei în problemele  ce privesc comunitatea locală. 

3. Promovarea imaginii instituţiei. 
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 III. PLANURI OPERAŢIONALE   

 

a) DOMENIUL FUNCŢIONAL: CURRICULUM 
 

NR. 

CRT. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI 

PROPUSE 
MĂSURI RESURSE RESPONSABIL 

TERM

EN 

INDICATORI/STANDARD

E DE REALIZARE 

1 

Elaborarea 

proiectelor de 
curriculum 

şcolar şi 

extraşcolar 

Cunoaşterea şi aplicarea 

curriculumului naţional 

-afişarea listei cu 

programele în vigoare 
la biblioteca școlii 

-umane – cadre 

didactice 
-director 12.09.19 

- nr. cadre didactice care 

aplică corect curriculum 
naţional 

Elaborarea ofertei de 
CDL, CDŞ în parteneriat 

educaţional. 

-obţinerea de 

informaţii de la 

elevi, părinţi, cadre 
didactice 

-umane – cadre 
didactice, elevi, 

părinţii elevilor 

-director, 
-comisia de 

curriculum 

4.10.19 

01.12.19 

-nr. de CDŞ,CDL studiate de 

elevi 

Monitorizarea aplicării 

curriculumului. 
- vizarea activităţii 

-umane – cadre 

didactice 

-director, 

- comisia de 
curriculum 

16.06.19 -nr. de documente verificate 

2 
Formarea 

competenţelor 

de bază 

Proiectarea activităţii 

didactice. 

-vizarea planificărilor 

de către responsabilii 

de arii curriculare 

-umane – cadre 

didactice 

-director 

 

1.10.19 -realizarea planificărilor 

calendaristice pentru 

fiecare cadru didactic 

Diversificarea metodelor 

de predare/învăţare. 

-informări în cadrul 

catedrelor şi 

comisiilor metodice 

-umane – cadre 

didactice 

-responsabilul 

comisiei de 

asigurare a 

calităţii 

Anul 

şcolar 

19-20 

-nr. metodelor de 

predare/învăţare utilizate 

-nr. cadre didactice care 

folosesc metode moderne 

Monitorizarea actului 

educaţional. 

-participare la 

activităţile derulate 

de cadrele didactice 

-umane – cadre 

didactice, elevi 

-director, 

 

Anul 

şcolar 

19-20 

-nr. activităţilor desfăşurate 

Participare la concursuri 
şcolare şi 

olimpiade şcolare. 

-aprobarea tabelelor 
cu elevi participanţi 

la concursuri şi 

aprobarea pregătirilor 
suplimentare 

-umane – elevi, 
cadre didactice 

-financiare – 

sponsorizări, 
Consiliul local 

-director 

Anul 
şcolar 

19-20 

-nr. de concursuri la care 
se participă 

-nr. elevi participanţi 

-nr. de premii obţinute de 
elevi 

3 

Evaluarea 

activităţii din 

unitatea de 

Aplicarea testelor inițiale 

și a rapoartelor de 

evaluare la clasele a V a 

Organizarea evaluarii  – elevi, 

cadre didactice 

-sef de catedra 

-cadrele 

didactice 

15.10.19 -raport privind rezultatele 

obţinute de elevi 
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învăţământ și a IX-a -director adj. 

Monitorizarea rezultatelor 

obţinute la olimpiade şi 

concursuri şcolare. 

-organizarea de 

activităţi 

suplimentare cu 

elevii 

-umane – elevi, 

cadre didactice 

-financiare – 

Consiliul local, 
fondul 

părinţilor 

-director, 

-consilier 

educativ 

Anul 

şcolar 

19-20 

-întocmirea unui raport 

privind rezultatele 

obţinute de elevi la 

concursuri 
-premierea elevilor cu 

rezultate deosebit 

Monitorizarea rezultatelor 
şcolare, a rezultatelor la 

examenele naţionale, 

bacalaureat 

-organizarea comisiei 
de orientare şcolară 

-umane – elevi, 
cadre didactice 

-director 12.09.19 -mapă cu rezultate la 
examenele naţionale, 

bacalauret 
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b) DOMENIUL FUNCŢIONAL: MANAGEMENTUL ŞCOLAR 
 

NR. 

CRT. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 
ACTIVITĂŢI PROPUSE MĂSURI RESURSE RESPONSABIL TERMEN 

INDICATORI/STANDAR

DE DE REALIZARE 

1 

2.1.Monitoriz

area 
funcţionării 

structurilor 

instituţionale 
administrativ

e 

şi 

manageriale 
din şcoală 

Stabilirea diriginţilor  
-consultarea cadrelor 

didactice 

-umane - cadre 

didactice 

-director, 

 
12.09.19 -nr. de diriginţi 

Repartizarea orelor din 

planurile cadru de învăţământ 

-consultarea cadrelor 

didactice 

-umane - cadre 

didactice 

-director, 

-responsabili arie 
curiculară 

7.09.19 -catedrele profesorilor 

Stabilirea comisiilor şi a 

responsabilităţilor  

-consultarea cadrelor 

didactice 

-umane - cadre 

didactice 

-director, 

 
15.09.19 

-deciziile de numire 

-fişa postului 

Întocmirea orarului şi a 

graficelor de efectuare a  
stagiilor de pregătire practică 

-consultarea cadrelor 

didactice 

-umane - cadre 

didactice 

Resp Com 

metodica 
9.09.19 

-orarul şcolii 
-graficul de efectuare a 

stagiilor de pregătire 

practică 

Completarea cataloagelor  
-oferirea informaţiilor 
necesare 

-umane - cadre 
didactice 

-director 30.09.19 -cataloage completate 

Analiza activităţii în anul 

şcolar 2015-2016 

-consultarea tuturor 

factorilor implicaţi 

-umane - cadre 

didactice 

-director, 

-responsabili arie 
curiculară 

20.10.19 

-raportul privind starea 

învăţământului în anul 
şcolar 2015-2016 

Stabilirea şedinţei cu părinţii 
-consultarea tuturor 
factorilor implicaţi 

-umane -  

diriginţii, 

părinţii 

-director, 

 
10.11.19 
 

-procesele verbale ale 
şedinţelor 

Analiza rezultatelor obţinute la 

bacalaureat 

-elaborarea unui plan 

de măsuri 

-umane - cadre 

didactice 

-director, 

 
20.10.19 -planul de măsuri remediale 

Proiectarea activităţii 

manageriale. 

-consultarea tuturor 

factorilor implicaţi 

-umane - cadre 

didactice 

-director, 

-responsabili arie 
curiculară 

15.10.19 
-realizarea planului 

managerial al şcolii 

Organizarea unei simulări la 

probele scrise de bacalaureat 

-consultarea tuturor 

factorilor implicaţi 

-umane - cadre 

didactice, elevi 

-director, 

 

La data 

stabilita de 
MEN 

-lucrările elevilor 

Monitorizarea absenţelor 
-completarea 

centralizatoarelor 

-umane - cadre 

didactice 

-director adj 
lunar -centralizatoarele 

Monitorizarea elaborării -participare la -umane – cadre -director, 23.06.20 -elaborarea rapoartelor 
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rapoartelor de analiză a ariilor 
curriculare 

întâlnirile comisiilor didactice -director adj semestriale 

Revizuirea şi elaborarea PAS 

pentru anul şcolar 2016-2017 

-consultarea 

factorilor implicaţi 

-umane – cadre 

didactice 

-director 
15.11.19 -planul de acţiune al şcolii 

Stabilirea planului de 
şcolarizare pentru anul şcolar 

următor. 

-studiu de nevoi 
-umane – cadre 

didactice 

-director 
-CP 

11.12.19 -realizarea planului de 
şcolarizare 

 

Întocmirea unor programe de 

activităţi remediale 

- realizarea unor 

grafice  

-umane – cadre 

didactie, elevi 

-directori adj. 

-consilier 
educativ 

21.10.19 -graficele şi programele 

de activităţi/discipline 
-nr. elevi cuprinşi în cadrul 

programelor 

Respectarea legislaţiei şcolare 
şi a celei privind politica de 

personal. 

-consultarea 
periodică a noutăţilor 

apărute în Monitorul 

Oficial 

-umane – cadre 
didactice, 

auxiliare şi 

nedidactice 

-director, 
-directori adj. 

Perma-
nent 

-mapă cu legislaţia şcolară 
în vigoare 

Coordonarea activităţii de 
identificare obiectivă a 

criteriilor pentru a stabilirea 

calificativelor anuale. 

-consemnarea 
periodică a 

activităţilor derulate 

de către cadrele 
didactice 

-umane – cadre 
didactice, 

personal 

auxiliar, 
personal 

nedidactic 

-director Perma-
nent 

-realizarea fişei de evaluare 

Gestionarea eficientă a 

conflictelor. 

-discuţii cu 

personalul şcolii, 
elevii şi părinţii 

acestora 

-umane – cadre 

didactice, elevi, 
părinţi, 

consilier şcolar 

-director Perma-

nent 

-nr. conflicte soluţionate la 

nivelul şcolii 

2 

2.2.Formarea 

managerială 

şi 

realizarea 
culturii 

manageriale 

Identificarea nevoilor de 

formare managerială. 

-discuţii permanete 

cu personalul şcolii 

-umane- cadre 

didactice 

-director 12.09.19 -nr. de chestionare aplicate 

Înscrierea la cursuri de 

formare managerială. 

-discuţii permanete 

cu personalul şcolii 

-umane- cadre 

didactice 

-director Perma-

nent 

 -nr. cursuri de formare 

managerială 

-nr. participanţi 

Formarea continuă a 
personalului didactic. 

- afişarea ofertelor de 
formare 

-umane – cadre 
didactice 

-director, 
 

1.09.20 -nr. cursuri de 
perfecţionare managerială 

Diseminarea informaţiei 

obţinută în cadrul formărilor. 

-discuţii permanete 

cu personalul şcolii 

-umane – cadre 

didactice 

-director, 

 

Perma-

nent 

-nr. activităţi organizate 

pentru realizarea unei 
culturi manageriale 
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c) DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE UMANE 
 

NR. 

CRT. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI 

PROPUSE 
MĂSURI RESURSE RESPONSABIL 

TERM

EN 

INDICATORI/STANDARD

E DE REALIZARE 

1 

3.1.Formarea 

continuă şi 

perfecţionarea 
personalului 

Identificarea nevoilor de 

formare. 

-discuţii cu 

personalul şcolii 

-umane – cadre 

didactice 
-director. 

12.09.19 -preluarea cererilor 

cadelor didactice pentru 
formări 

- întocmirea unei situaţii 

privind nevoia de formare 

a cadrelor didactice 

Asigurarea participării 

personalului la cursuri, 
simpozioane etc. 

-organizarea flexibilă 

a activităţii 

-afişarea ofertelor de 
participare la cursuri, 

simpozioane etc. 

-umane – cadre 
didactice, 

personal 

auxiliar 

-director 

Perma-

nent 
-nr de cadre didactice 
înscrise la cursuri de 

perfecţionare, grade 

didactice etc 

Mentorat. 

-organizarea de 

activităţi pentru 

cadrele didcatice 
debutante 

-umane – cadre 

didactice 
-materiale – 

cursuri de 

specialitate 

-responsabili de 

arii curriculare 
23.06.20 

-nr. cadre didactice 

debutante consiliate 

2 

3.2.Asigurarea 

calităţii în unitatea 
de învăţământ 

Întocmirea planului de 

activitate a CEAC 

-discuţii între 

membrii CEAC 

-umane - cadre 

didactice 

-coordonator 

CEAC 

-director 

1.10.19 -raport al comisiei la 

sfârşitul anului şcolar 

Realizarea unor  
documente specifice 

comisiei CEAC 

-organizarea unor 
activităţi la nivelul 

comisiei de 

curriculum 

-umane – cadre 
didactice, elevi 

-coordonator 
CEAC 

Perma-
nent 

-raport al comisiei de 
asigurare a calităţii 

Realizarea RAEI -organizarea unor 
activităţi la nivelul 

comisiei 

-umane - director 
-coordonator 

CEAC 

17.10.19 Rapaort RAEI 



                                       

 11 

d) DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE  
 

NR. 

CRT. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI 

PROPUSE 
MĂSURI RESURSE RESPONSABIL 

TERM

EN 

INDICATORI/STANDARD

E DE REALIZARE 

1 

4.1.Realizarea 

unor lucrări de 

investiţii 

Dezvoltarea şi 

modernizarea 

infrastructurii 

Lucrari de 

modernizare la 

parcarea din fata salii 

de sport 

-umane 

-financiare – 

bugetul 

proiectului 

-director 

-administrator 
financiar 

oct. 2019 

- parcarea modernizată 

Obtinerea autorizatiei 
de functionare la 

atelierul de tâmplărie 

-umane 

-financiare – 

bugetul 

proiectului 

-director 
-administrator 

financiar 

Dec 

2019 
- atelierul 

2 

4.2.Alocarea 

resurselor 

financiare şi 
materiale în 

concordanţă cu 

necesităţile 
unităţii 

Întocmirea listei de 

priorităţi pentru dotări şi 

investiţii. 

-consultarea tuturor 

factorilor interesaţi 

-umane -administrator 

financiar 

-administrator 
patrimoniu, 

-director 

17.10.19 -tipul de dotări şi investiţii 

Identificarea resurselor 

financiare pentru: 
investiţii, reabilitări,  

modernizări, reparaţii şi 

igienizări, salarii, altele. 

-atragerea de resurse 

din diferite surse 

-financiare – 

Consiliul local, 
MEN, fonduri 

europene 

-director, 

-administrator 
financiar 

Perma-

nent 

-valoarea resurselor 

-acoperirea nevoilor 
pentru modernizarea 

infrastructurii 

Constituirea proiectului 

de buget. 

-consultarea tuturor 

factorilor interesaţi 

-umane 

-financiare –

Consiliul local 

-director, 

-administrator 

financiar 

Dec 

2019 

-repartizarea fondurilor 

pentru acoperirea tuturor 

sectoarelor de activitate 

Solicitarea unor lucrări de 
Reparaţii pentru anul 

2017 

-consultarea tuturor 
factorilor interesaţi 

-financiare – 
Consiliul local 

-director, 
-administrator 

financiar 

Dec 
2019 

-valoarea fondurilor 
-nr. reparaţiilor efectuate 

Identificarea şi obţinerea 

de fonduri extrabugetare. 

-realizarea 

contractelor de 
închiriere a unor 

spaţii 

-financiare -administrator 

financiar 

Perma-

nent 

-valoarea fondurilor 

Dotarea cu mijloace de 
învăţământ. 

-consultarea tuturor 
factorilor interesaţi 

-financiare – 
MEN, 

Consiliul 

-director 
-administrator 

patrimoniu 

Perma-
nent 

-valoarea dotărilor 
-nr. elevi beneficiari 
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local 

Colaborare cu 

compartimentele 

Primăriei Negreşti-Oaş 

pentru alocarea de 
resurselor financiare 

necesare. 

-realizarea 

corespondenţei cu 

Primăria 

-umane -director, 

-administrator 

patrimoniu 

Perma-

nent 

-nr. contacte realizate 

-eficienţa contactelor 



                                       

 13 

 

e) DOMENIUL FUNCŢIONAL: DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ, COLABORARE ŞI RELAŢII COMUNITARE 
 

NR. 

CRT. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI 

PROPUSE 
MĂSURI RESURSE RESPONSABIL 

TERM

EN 

INDICATORI/STANDARD

E DE REALIZARE 

1 

5.1.Consilierea 

şi facilitarea 

schimbului de 
informaţii 

Flux informaţional cu 

unităţile şcolare, ISJ, 

consiliul local. 

-verificarea zilnică a 

corespondenţei 

scrise, internet 

-umane 

-materiale-

hartie 

-director, 
 

Perma-

nent 
-nr. adrese, note telefonice, 
mail-uri primite şi trimise 

Întâlniri cu părinţii, 

colaboratori, parteneri în 
proiecte etc 

-discuţii periodice 
-umane 

 
-director, 

Perma-

nent 

-nr. reuniunilor şi întâlnirilor 

organizate 

-nr. problemelor discutate 

şi soluţionate 

Soluţionarea 
corespondenţei, 

sesizărilor, reclamaţiilor, 

medierea conflictelor 

-discuţii cu toţi 

factorii implicaţi 

-umane 
-financiare 

-materiale- 

hârtie, 

-director, 

Perma-

nent 

-nr. corespondenţei 

-nr. reclamaţiilor, 

sesizărilor rezolvate la 
nivelul şcolii 

-nr. conflictelor mediate 

2 

5.2.Deschiderea 
sistemelor de 

educaţie şi 

formare 

profesională 
spre societate 

Consolidarea relaţiilor de 

colaborare dintre 
instituţie şi agenţi 

economici, societate în 

general 

-încheierea unor 

contracte de 
parteneriat 

-umane – elevi 

şi cadre 
didactice 

-financiare - 

sponsorizări 

-director 

 

Perma-

nent 

-nr. parteneriatelor 

realizate 
-nr. unităţilor partenere 

Monitorizarea/îndrumare
a muncii 

educative 

-verificarea periodică 
a activităţii educative 

-umane – elevi, 
cadre didactice 

-director, 

 

Perma-
nent 

-dosarul comisiei activităţi 
extracurriculare şi 

extraşcolare 

3 
5.3.Promovarea 
imaginii instituţiei 

Mass-media. -oferirea  în mass-
media a unor 

informaţii despre 

activitatea unităţilor 

şcolare 

-umane -director 
 

Perma-
nent 

-nr. activităţi organizate 
pentru promovarea 

imaginii şcolii 

-nr. articole şi interviuri 

publicate/difuzate în 
mass-media 

Monitorizarea imaginii -consultarea presei  -umane- cadre -director Perma- -nr. Ziare achiziţionate 



                                       

 14 

instituţieiîn presa locală şi 

centrală şi implementarea 
unor măsuri 

corespunzătoare de 

ameliorare pe baza 

rezultatelor monitorizării 

didactice, 

- materiale – pt. 
achiziţionarea 

de 

publicaţii 

diverse 

 nent 

 

PLANUL OPERAŢIONAL AL ARIEI CURRICULARE  

  „LIMBĂ ŞI COMUNICARE”  

 AN ŞCOLAR 2019-2020  

 

 

Nr. 

Crt. 

Acţiuni Parteneri Rezultate 

aşteptate 

(măsurabile) 

Responsabil Resurse 

 

Orizont 

temporal 

Materiale Umane 

1.  Şedinţa de constituire a catedrei şi 

transmiterea de sarcini 

Stabilirea tematicii şi a graficului de 

şedinţe lunare 

 

Conducerea şcolii 

 

Constituirea 

catedrei 

Graficul-

şedinţe lunare 

Șefii de catedră Legislaţia în 

vigoare 

Graficele 

Membrii 

catedrei 

 

Septembrie 

2019 

2. Întocmirea şi susţinerea testelor 

iniţiale 

Comisia pentru 

evaluarea şi 

asigurarea calităţii 

Testele iniţiale Toţi membrii 

catedrei 

Materiale/ 

ghiduri 

metodologice, 

auxiliare 

didactice 

Membrii 

catedrei 

Septembrie 

2019 

3. Întocmirea planificărilor calendarist.  

şi a proiectele unităţilorde învăţare, în 

conformitate cu programele şcolare şi 

metodologia aplicării noului 

curriculum.      

ISJ 

Comisia pentru 

evaluarea şi 

asigurarea calităţii 

Planificăricale

ndaristice 

Proiectealeunit

ăţilorde 

învăţare 

Toţi membrii 

catedrei 

Materiale, 

ghiduri 

metodologice, 

auxiliare 

didactice 

Membrii 

comisiei 

Septembrie 

2019 
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Nr. 

Crt. 

Acţiuni Parteneri Rezultate 

aşteptate 

(măsurabile) 

Responsabil Resurse 

 

Orizont 

temporal 

Materiale Umane 
 

4. Participarea la activităţile ştiinţifice şi 

pedagogice organizate de ISJ Argeș 

 

ISJ Prezenţă 100% Membrii 

catedrei 

Referate 

 

Membrii 

comisiei 

permanent 

5. Organizarea Zilei educației Conducerea şcolii Portofoliul 

elevilor 

Membrii 

catedrei 

Materiale 

auxiliare, 

bibliografie 

specifică 

Membrii 

comisiei 

Octombrie 

2019 

6. Organizarea ,,Halloween” Conducerea şcolii Portofoliul 

elevilor 

Toma Elena Materiale 

auxiliare 

Membrii 

catedrei 

Elevii claselor 

a IX-XII 

Octombrie 

2019 

7.  Ziua Internațională a limbilor 

străine 

Conducerea şcolii Portofoliul 

elevilor 

 Proca Gina 

Dumitrache 

Grațiela 

Materiale 

auxiliare 

Membrii 

catedrei 

Elevii 

Octombrie 

2019 

8. George Coșbuc, poet al naturii 

 

Elevi selectați din 

diferite clase 

Cunoașterea 

personalității și 

a operei 

scriitorului  

Membrii 

catedrei de 

limba română 

 

Materiale 

auxiliare 

Fișe 

Afișe 

Elevii Octombrie 

2019 

9. Simpozion Eugen Ionescu Conducerea şcolii, 

alte școli implicate 

în simpozion 

 

 Cunoașterea 

operei și a 

personalității  

scriitorului 

 

Toți membrii 

catedrei 

Materiale 

auxiliare, 

culegeri de texte 

fișe 

Membrii 

comisiei 

Elevii 

Noiembrie 

2019 

10. Participarea la activităţile pedagogice 

organizate de  ISJ  Argeș 

ISJ Prezenţă 100% Toţi membrii 

catedrei 

Materiale, ghid 

metodologic, 

Membrii 

comisiei 

Conform 

calendarului 
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Nr. 

Crt. 

Acţiuni Parteneri Rezultate 

aşteptate 

(măsurabile) 

Responsabil Resurse 

 

Orizont 

temporal 

Materiale Umane 
auxiliare 

didactice 

11. Organizarea olimpiadei de limba și 

literatura română, faza pe școală 

ISJ, CCD, 

conducerea şcolii 

Rezultatele 

elevilor 

Toţi membrii 

catedrei 

Materiale, ghid 

metodologic, 

auxiliar didactic 

Membrii 

comisiei 

Decembrie 

2019 

12. Parcurgerea ritmica a materiei, 

ţinându-se cont de particularităţile 

individuale ale elevilor. 

Prezentarea conţinuturilor într-o formă 

accesibilă şi atractivă în scopul 

stimulării motivaţiei pentru studiul 

disciplinei limba română în vederea 

promovării examenului de bacalaureat 

Comisia pentru 

evaluarea şi 

asigurarea calităţii 

 

 

Aplicarea 

metode active 

învăţare cen- 

trată pe elev 

Portofoliile 

elevilor 

Toţi membrii 

catedrei 

  

Caietele elevilor 

Portofoliile 

elevilor 

Manuale, 

culegeri de 

texte, softuri 

didactice etc. 

Membrii 

comisiei 

Elevii 

  

Permanent 

  

13. Crăciunul-simboluri și semnificații Conducerea şcolii Cunoașterea și 

înțelegerea 

importanței 

sărbătorilor cu 

valoare 

creștină 

Membrii 

comisiei 

 

Colinde, 

prezentări PPT, 

referate etc 

Elevii 

selectaţi 

Decembrie 

2019 

14. Lectura între nevoie și necesitate Catedra de limba 

română 

Comunicare Membrii 

catedrei 

 

 

Materiale, cărţi 

de specialitate, 

auxiliare 

didactice 

Membrii 

comisiei 

 

Ianuarie 

2020 

15. “Mihai Eminescu – poetul naţional” Catedra de limba 

română, 

Conducerea şcolii 

Simpozion Toţi membrii 

catedrei 

Culegere de 

texte, prezentări 

PPT, referate 

Membrii 

comisiei 

Elevii 

 Ianuarie 

2020 
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Nr. 

Crt. 

Acţiuni Parteneri Rezultate 

aşteptate 

(măsurabile) 

Responsabil Resurse 

 

Orizont 

temporal 

Materiale Umane 

16. Dragobetele sărută fetele 

 

Conducerea şcolii Cunoașterea 

tradițiilor 

românești 

Membrii 

catedrei 

 

Afișe, 

prezentări PPT, 

referate 

Elevii Februarie  

2020 

17. Valentine̕ s Day  Conducerea şcolii  

 

Cunoașterea 

semnificației 

sărbătorilor 

Catedra de 

limbi moderne 

Cântece, afișe, 

prezentări PPT  

Membrii 

catedrei 

Februarie 

2020 

18. 

 

Evaluarea activităţii comisiei metodice 

pe sem I, an şc. 2017-2018 

Consiliul de 

Administraţie 

Raport de 

activitate pe 

semestrul I 

Șef comisie 

metodică 

Portofoliul, 

fişele cadrului 

didactic 

Membrii 

catedrei 

Februarie 

2020 

19. Martie  (între mit și simbol) Conducerea şcolii Dezbateri 

legate de 

sărbătorile din 

luna martie 

Membrii 

catedrei 

 

Afișe, 

prezentări PPT, 

fotografii 

Membrii 

comisiei 

Martie  

2020 

 

20. Săptămâna francofoniei 

 

Biblioteca  

 

Comunicare  Membrii 

catedrei 

Materiale 

auxiliare 

Membrii 

comisiei 

Martie  

2020 

 

21. Lectura între nevoie și necesitate Catedra de limba 

română 

Comunicare Membrii 

catedrei 

 

 

Materiale, cărţi 

de specialitate, 

auxiliare 

didactice 

Membrii 

comisiei 

 

Aprilie  

2020 

22.  Școala- pilon al educației     Conducerea şcolii Imbunătățirea 

nivelului de 

educație 

Membrii 

catedrei 

 

Ghiduri 

metodologice, 

auxiliare 

didactice 

Membrii 

comisiei 

Mai      

2020 

23. Ziua Europei Conducerea şcolii Cunoașterea 

valorilor 

Membrii 

catedrei 

Referate  

 

Membrii 

comisiei 

Mai      

2020 
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Nr. 

Crt. 

Acţiuni Parteneri Rezultate 

aşteptate 

(măsurabile) 

Responsabil Resurse 

 

Orizont 

temporal 

Materiale Umane 
europene 

24. Participarea la activități de pregătire a 

elevilor în vederea susținerii 

examenului de bacalaureat 

Catedra de limba 

română 

 

Promovarea 

examenului de 

bacalaureat 

 

Membrii 

catedrei 

Fișe de lucru, 

modele și 

variante de 

bacalaureat 

Membrii 

comisiei și 

elevii clasei a 

XII-a 

Iunie     

2020 

25. Evaluarea activităţii comisiei metodice 

pe sem al II-lea, an şcolar 2017-2018 

Consiliul de 

Administraţie 

Raport de 

activitate pe 

semestrul II 

Șef comisie 

metodică 

Portofoliul, 

fişele cadrului 

didactic 

Membrii 

catedrei 

Iunie    

2020 

 

 

 

Responsabilul comisiei metodice, 

                                                                                       prof. Mărgărita Mihaela



                                       

 19 

 
PLANUL OPERAŢIONAL AL ARIEI CURRICULARE  

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 

SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2019 -2020 

 

 

 

Nr 

crt 

Actiuni Parteneri Rezultate 

asteptate 

Respon-sabil Resurse 

materiale 

Resurse umane Orizont 

temporal 
1. Întocmirea catedrelor Conducerea 

şcolii 

Încadrarea  Responsabilul ariei 

curriculare 

Legislaţia în 

vigoare 

Membrii comisiei Septembrie 

2017 

2. Elaborarea  subiectelor, a 
matricii de evaluare şi a 

baremelor testului iniţial 

pe disciplinele din aria 
curriculară  

Comisia 
pentru 

evaluarea şi 

asigurarea 
calităţii 

Testul iniţial 
 

 

 

Membrii comisiei Manuale, 
culegeri, logistică  

Membrii 
comisiei, 

bibliotecara 

Septembrie 
2019 

3. Participarea la activităţile 

organizate de ISJ 

ISJ, 

CCD 

Prezenţa 100% Membrii comisiei Referate  Membrii comisiei Calendarul ISJ 

4. Stabilirea tematicii şi a 
graficului şedinţelor 

lunare  

Conducerea 
şcolii 

Tematica de 
şedinţe 

Responsabilul ariei 
curriculare 

Ghiduri 
metodologice 

Membrii comisiei Septembrie 
2019 

5. Stabilirea atribuţiilor 

membrilor comisiei 
metodice 

Comisia 

pentru 
evaluarea şi 

asigurarea 

calităţii 

Lista de 

atribuţii pentru 
membrii ariei 

curriculare 

Responsabilul ariei 

curriculare 

Legislaţia în 

vigoare 

 

Membrii comisiei 

 

Septembrie 
2019 

6. Stabilirea instrumentelor 

de evaluare si notare 

pentru anul scolar in curs 

Comisia 

pentru 

evaluarea şi 

asigurarea 
calităţii 

Instrumentele 

de evaluare 

Responsabilul ariei 

curriculare 

Legislaţia în 

vigoare 

 

Membrii comisiei 

 

Septembrie 

2019 
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7. Centralizarea rezultatelor 
testului iniţial pe clase şi 

discipline; formularea 

concluziilor şi întocmirea 

unui raport. 

Comisia 
pentru 

evaluarea şi 

asigurarea 

calităţii 

Raportul  cu 
rezultatele 

testului iniţial. 

Responsabilul ariei 
curriculare 

Tabelele cu 
rezultatele 

testului iniţial, 

logistică 

 
 

Membrii comisiei 

 
 

Octombrie 2019 

8. Întocmirea planificărilor 

calendaristice şi a 

proiectelor unităţilor de 
învăţare, în conformitate 

cu programele şcolare şi 

ţinând cont de rezultatele 

testului iniţial 

Comisia 

pentru 

evaluarea şi 
asigurarea 

calităţii 

Planificările 

calendaristice, 

Proiectele 
unităţilor de 

învăţare 

Membrii comisiei Programe, 

manuale, Ghiduri 

metodologice 

 

 

Membrii comisiei 

 

 

Octombrie 2019 

9. Parcurgerea materie în 

conformitate cu 

planificărie 

Comisia 

pentru 

evaluarea şi 
asigurarea 

calităţii 

Aplicarea 

metodelor 

activ-
participative 

Membrii comisiei Planificări, 

manuale 

Membrii 

comisiei, 

elevii 

 

Permanent 

10. Notarea ritmică  Comisia 

pentru 
evaluarea şi 

asigurarea 

calităţii 

- Cel puţin câte 

o notă până în 
31.10.2017 

- Număr de 

note în 
conformitate cu 

prevedrile 

regulamentale 

la finele 
semestrului  

Membrii comisiei Documente 

şcolare 

Membrii 

comisiei, 
elevii 

31 octombrie 

2019 

11. Participarea la cursuri de 

formare sau 
perfecţionare 

Conducerea 

şcolii, 
Casa 

Corpului 

Didactic 

Certificate de 

absolvire a 
cursurilor, sau 

de participare 

Membrii comisiei Auxiliare 

didactice 

 

Membrii comisiei 

 

Ianuarie 2020 
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12. Asistenţe şi interasistenţe 
la lecţii între membrii din 

cadrul ariei curriculare  

Conducerea 
şcolii,  

Comisia 

pentru 

evaluarea şi 
asigurarea 

calităţii 

Schimb de 
experienţe între 

membrii ariei 

curricular  în 

scopul 
îmbunătăţirii 

strategiilor de 

predare şi 
evaluare 

Responsabilul ariei 
curriculare 

Fişa de observaţie 
a lecţiei 

Membrii 
comisiei, 

elevii 

Conform 
calendarului 

13. Informarea elevilor 

claselor terminale şi a 

părinţilor acestora 
privind: 

- rezultatele la 

bacalaureat în  2017, 
- modul de organizare a 

bacalaureatului în 2018, 

 

Conducerea 

şcolii,  

Comisia 
pentru 

evaluarea şi 

asigurarea 
calităţii 

Prezenţa în 

proporţie de cel 

puţin 90% a 
elevilor 

claselor 

terminale la 
orele de 

consultaţii 

organizate în 
cadrul liceului  

Membrii comisiei 

Diriginţii claselor 

terminale 

Statistica 

rezultatelor la 

bacalaureatul 
2016, 

Planul remedial 

Membrii 

comisiei, 

elevii 

 

 

Ianuarie 2020 

14. Întocmirea şi respectarea 

graficului de pregătire 

specială a elevilor de 
clasele a XII-a în vedrea 

susţinerii examenului de 

bacalaureat 2017. 

Membrii 

comisiei 

Diriginţii 
claselor 

terminale 

Graficul de 

consultaţii 

Responsabilul ariei 

curriculare 

Portofoliile 

elevilor 

Membrii 

comisiei, 

elevii 

 

Ianuarie 2020 

15. Întocmirea şi respectarea 
graficului de pregătire 

specială a elevilor de 

clasa a XII-a în vederea 
susţinerii examenului de 

bacalaureat 2018. 

Membrii 
comisiei 

Diriginţii 

claselor 
terminale 

Graficul de 
consultaţii 

Responsabilul ariei 
curriculare 

Portofoliile 
elevilor 

Membrii 
comisiei, 

elevii 

 
Ianuarie 2020 

16 Atragerea elevilor spre Membrii Graficul de Responsabilul ariei Programe de Membrii  
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studiul individual pentru 
obtinerea performantei. 

Organizarea unui 

concurs local de 

matematica si stiinte. 

comisiei consultaţii curriculare pregatire pentru 
performanta 

comisiei, 
elevii 

Decembrie 
2020 

 

 

 
INTOCMIT, 

Prof. Preoteasa Luminita 
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PLAN  OPERAȚIONAL 

COMISIA METODICĂ A ARIEI CURRICULARE “OM ȘI SOCIETATE” 

AN ȘCOLAR 2019 – 2020 

 

 

Obiective  Acțiuni Resurse / Modalități de realizare Termen Responsabilități Modalități de 

evaluare 

Organizarea 

catedrei 

Restabilirea componentei 

Repartizarea sarcinilor 

Graficul sedintelor si al 

tematicii 

 

 

Sedinţe în cadrul Catedrei 

 

Orarul fiecarui membru al catedrei 

Discutii intre membrii catedrei referitooare la 

activitatile ce se vor desfasura in cadrul 

catedrei  

Pregatirea materialelor didactice  

Septembrie 

2019 

 

 

 

 

Lunar 

Responsabilul 

Comisiei 

 

 

 

 

Membrii comisiei 

Documente  

Proces verbal 

 

 

 

 

Teste  

Coordonarea 

catedrei 

Urmarirea realizarii 

planificarilor semestriale in 

concordanta cu curriculum 

specific 

Planificarile se vor elabora tinandu-se cont de 

indicatiile primite la cercurile pedagogice şi 

de noua programă revizuită din 2008 

 

 

Septembrie

2019 

 

Director 

Responsabil 

comisie 

Verificarea 

planifica-rilor 

 

Analiza SWOT 
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Obiective  Acțiuni Resurse / Modalități de realizare Termen Responsabilități Modalități de 

evaluare 

Îmbunătățire

a procesului 

Instructiv-

educativ 

Redactarea proiectelor 

unitatilor de invatare si a 

lectiilor  

 

ZIUA EDUCATIEI 

 

 

 HOLOCAUSTUL- o tragedie 

a umanitatii 

1 Decembrie – constituirea 

Romaniei Mari 

 

24 Ianuarie- Semnificatia zilei 

in istoria romanilor 

 

 

Proiectele se vor realiza conform 

recomandarilor din literatura de specialitate  

 

 

   Sustinere    referate 

 

 

 

Proiect educativ cu alte unitati scolare 

 

 

 

Proiect educativ cu alte unitati scolare 

 

 

 

Masa rotunda 

 

 

Permanent 

 

 

 

Octombrie 

 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

 2019 

 

 

Ianuarie  

2020 

 

Director 

Responsabil 

comisie 

 

Prof. Frujina 

Mirela 

Prof Marinescu 

Dana 

Prof Capusa 

Mioara 

Membrii comisiei 

 

Prof Capusa 

Mioara 

Prof. Duteanu 

Ciprian 

 

Prof Capusa 

Mioara 

 

Asistente la 

lectii 

Parcurgerea ritmica a materiei Materia va fi parcursa conform planificarii Permanent Membrii comisiei Concordanta 

intre planificari 

si condica de 

prezenta 
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Obiective  Acțiuni Resurse / Modalități de realizare Termen Responsabilități Modalități de 

evaluare 

 Utilizarea in lectie a metodelor 

activ-participative 

Metodele utilizate vor fi trecute in proiecte Permanent Director 

Responsabil 

comisie 

Membrii 

comisiei 

 

Asistente la 

lectii 

Interasistente 

Tratarea diferentiata a elevilor In functie de particularitatile individuale ale 

elevilor si de progresele scolare inregistrate 

Permanent Membrii catedrei Teste  

Fise de lucru 

Notarea ritmica a elevilor Prevederile din R.O.F. a unitatilor 

preuniversitare 

Permanent Director 

Membrii comisiei 

Verificarea 

cataloagelor 

Urmarirea frecventei la orele 

din cadrul catedrei 

 

Legatura cu dirigintii si cu familia Permanent Director 

Membrii comisiei 

Diriginti 

 

Organizarea e consultatii si 

meditatii: 

-participarea elevilor la 

olimpiade si concursuri 

-recuperarea ramanerii in urma 

la invatatura 

 

 

 

 

22 aprilie- Ziua Pamantului 

 

9 Mai – Ziua Europei 

 

Se stabilesc loturile de elevi pe baza 

rezultatelor scolare din anii anteriori si in 

functie de rezultatele obtinute la testele de 

evaluare 

Se stabileste graficul consultatiilor 

 

 

 

 

 

Prezentare PowerPoint, desene 

 

Sustinere    referate 

Februarie 

2020 

Martie 

2020 

 

 

 

 

 

 

Aprilie 

2020 

Mai  

2020 

Responsabil  

comisie 

Membrii  

comisiei 

Director 

 

 

 

 

 

Prof Popescu Irina 

 

Prof. Frujina 

Mirela 

Verificarea 

graficului 

sustinerii 

consultatii-lor 

Verificarea 

participarii la 

concursuri si 

olimpiade 

Rezultate la 

olimpiada 
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Obiective  Acțiuni Resurse / Modalități de realizare Termen Responsabilități Modalități de 

evaluare 

 

5 iunie - Ziua Mediului 

 

 

Actiuni de ecologizare 

 

 

Iunie  

2020 

Prof Capusa 

Mioara 

 

Prof Popescu Irina 

Ridicarea 

calitatii 

activitatii 

educative  

Organizarea unor activitati 

extracurriculare variate: 

-drumetii 

-vizite 

-excursii 

-concursuri 

 

La nivel de: clasă, şcoală 

zonă 

Cu ocazia 

comemo-

rarii si 

elogierii 

unor 

evenimen-te 

importante 

Saptamana 

“Scoala 

altfel” 

Membrii 

comisiei 

Rezultate 

obtinute la 

concursuri 

Participare la 

activitati legate 

de comemorarea 

uno evenimente 

istorice şi 

sărbători 

religioase 

Perfectiona-

rea pregatirii 

Membrilor 

catedrei 

Stabilirea planului de munca si 

a graficului sustinerii 

activitatilor 

Activitati : 

-lectii deschise 

-referate 

-informari stiintifice 

-elaborarea de teste de evaluare 

Lunar Responsabilul 

comisiei 

Membrii comisiei 

Asistente 

Verificare 

documente 

Prin C.C.D.: 

Indrumarea spre cursuri de 

perfectionare 

Responsabilul catedrei intocmeste lista 

cursurilor de perfectionare si o prezinta 

membrilor 

Periodic Responsabilul cu 

perfectionarea 

Adeverinte 

eliberate de 

C.C.D. 

Participarea la:-cercuri 

pedagogice 

    -programe de parteneriat 

Luari de cuvant 

Referate 

Semestrial Responsabilul 

comisie 

Membrii 

comisiei 

Discutii intre 

membrii catedrei 

Imbunatatire Controlul dupa un program Se compara realizarile cu finalitatile propuse                         Periodic Director Analiza 
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Obiective  Acțiuni Resurse / Modalități de realizare Termen Responsabilități Modalități de 

evaluare 

a activitatii 

de 

indrumare, 

control si 

evaluare 

stabilit cand situatia o impune Verificarea                                                              

periodica a   

activitatii  membrilor catedrei                        

                                            

Responsabilul  

comisiei 

rezultatelor 

obtinute 

Prezentarea 

unor informari 

referitoare la 

activitatea 

desfăşurată în 

cadrul Catedrei, 

in  consiliul de 

administra-tie şi 

în consiliului 

profesoral 

 

 

 

 

Responsabil comisie metodică, 

Prof Frujina Mirela 
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Planul managerial al ariei curriculare ”Tehnologii” 

 
FUNCŢII ACTIVITĂŢI RESURSE 

MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

RESPONSABILI TERMEN DE 

REALIZARE 

INDICATORI DE 

EVALUARE SI 

PERFORMANŢĂ 

P
R

O
IE

C
T

A
R

E
 

Întocmirea raportului de analiză 

pentru anul şcolar precedent 

Date statistice 

colectate anterior 

Responsabil arie 

curriculară 

Septembrie  Analiza activităţii 

didactice din anul 

precedent 

Întocmirea planului managerial Planul managerial Toţi membrii 

catedrei 

Septembrie  Stabilirea obiectivelor 

Elaborarea documentelor şcolare: 

planificări calendaristice 

Planuri cadru 

Programe şcolare 

Toţi membrii 

catedrei 

30 Septembrie  Realizarea mapelor 

metodice 

Elaborarea instrumentelor interne 

specifice de înregistrare a 

progresului şcolar şi valorificarea 

datelor (teste, lucrări, referate, 

portofolii). 

Programe şcolare Toţi membrii 

catedrei 

Permanent Realizarea 

instrumentelor interne 

specifice de 

înregistrare a 

progresului şcolar 

O
R

G
A

N
IZ

A
R

E
 

Asigurarea documentelor privind 

programele şcolare, în funcţie de 

curriculum-ul naţional 

Planul managerial Toţi membrii 

catedrei 

Septembrie  Realizarea mapelor 

metodice 

Organizarea de lecţii demonstrative 

şi schimburi de experienţă 

Plan de lecţie 

Fişa de asistenţă la 

ore 

Fişa pentru lucrări de 

laborator 

Director  

Responsabil arie 

curriculară 

Semestrial Numar de ore asistate 

de calculator 

Număr de lecţii 

demonstrative  

Realizarea unei baze de date la Programe şcolare  Ianuarie  Analiza documentelor 
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nivelul tuturor disciplinelor 

cuprinzând documentele curriculare 

oficiale, oferta de manuale 

alternative, auxiliare curriculare, 

softurile educaţionale existente 

Documentele 

 M. Ed. C.T.S. 

curriculare oficiale, 

oferta de manuale 

alternative, auxiliare 

curriculare, softurile 

educaţionale existente 

Organizarea probelor de evaluarea 

competenţelor digitale 

Metodologie  

Bacalaureat 2018 

Comisia de examen Iunie  Nivel de competenţă 

Organizarea şedintelor de catedra 

pentru informarea cadrelor 

didactice în scopul aplicării 

legislaţiei în vigoare, pentru 

cunoaşterea documentelor 

manageriale la nivelul catedrei de 

specialitate sau al ariei curriculare, 

pentru atestatul profesional, 

bacalaureat ş.a.  

Logistică 

Legislaţie 

Responsabil arie 

curriculară 

Permanent Aplicarea legislaţiei în 

vigoare 

C
O

O
R

D
O

N
A

R
E

/ 

M
O

N
IT

O
R

IZ
A

R
E

 

Asigurarea aplicării corecte a 

documentelor curriculare naţionale 

la toate formele de învăţământ 

Documentele 

 M. Ed. C.T.S. 

Responsabil arie 

curriculară 

Septembrie  Aplicarea legislaţiei în 

vigoare 

Coordonarea activităţii didactice în 

vederea corelării obiectivelor 

stabilite la nivel naţional cu cele 

locale, în funcţie de resursele 

liceului 

Programe şcolare 

Documentele 

 M. Ed. C.T.S. 

Director  

Colectivul de 

elaborare a CDL-ului 

Permanent Realizarea CDL-urilor 

Monitorizarea parcurgerii ritmice şi 

de calitate a conţinuturilor 

Planificări 

calendaristice 

Responsabil arie 

curriculară 

Semestrial/Anual Parcurgerea programei 

conform planificării 

calendaristice 

Monitorizarea progresului şcolar 

din perspectiva prestaţiei didactice. 

Teste periodice 

Lucrări de evaluare 

Director  

Comisia de calitate 

Decembrie  

Mai  

Numar de asistenţe si 

interasistenţe la ore 
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Practicarea asistenţelor şi 

interasistenţelor la ore. 

Practicarea constantă a evaluării 

formative. 

semestrială 

Fişa de asistenţe la 

ore 

Responsabil arie 

curriculară 

Rezultatele unor teste 

comune pe disciplină 

Monitorizarea procesului de 

utilizare a tehnologiei informatice 

în lecţii la toate disciplinele. 

Organizarea de lecţii demonstrative 

şi schimburi de experienţă. 

Plan de lecţie 

Fişa de asistenţa la 

ore 

Fişa lucrări de 

laborator 

Director  

Responsabil arie 

curriculară 

Conform 

graficului 

Numar de ore asistate 

de calculator 

Număr de lecţii 

demonstrative 

C
O

N
T

R
O

L
-E

V
A

L
U

A
R

E
 

Urmărirea asigurării calităţii 

educaţiei, a modului in care se 

realizează atribuţiile manageriale la 

nivelul colectivului şi a fiecărui 

cadru didactic în parte: 

- controlul parcurgerii ritmice a 

materiei; 

- analiza obiectivă a nivelului de 

pregatire a elevilor, cu măsuri 

concrete de ameliorare a situaţiilor 

necorespunzătoare; 

- controlul evaluării continue şi 

corecte a elevilor. 

Documente şcolare 

Asistenţe la ore 

Director 

Responsabil arie 

curriculară 

tehnologii 

Conform 

planificării 

Număr de asistenţe şi 

interasistenţe la ore  

Rezultatele unor teste 

comune pe disciplină 

Participarea cadrelor didactice la 

buna desfăşurare a examenelor 

pentru nivelul 2, 3 și 4 , de obţinere 

a certificatului de competenţe şi a 

atestatului profesional în 

învăţământul liceal. 

Legislaţia specifică Director 

Consiliul de 

Administraţie 

Responsabil arie 

curriculară 

tehnologii 

Semestrul II Nivel de competenţă 

F O R M A R E / D E Z V O L T A R E  P R O F E S I O N A L Ă  Ş I  P E R S O N A L Ă
 

Realizarea unor echipe de cadre Criterii de selecţie Responsabil arie Permanent Realizarea 
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didactice pentru elaborarea 

materialelor didactice 

Metodologii curriculară 

tehnologii 

materialelor didactice 

Acordarea de consultanţă cadrelor 

didactice debutante sau cu 

experienţă mică în învăţământ în 

probleme de proiectare curriculară, 

evaluare  

Profesori titulari Profesori titulari Permanent Rezultate şcolare 

Aplicarea unor metode şi forme de 

evaluare şcolară şi de dezvoltare a 

creativităţii, adaptabilităţii şi a 

transferabilităţii cunoştinţelor în 

motivaţii noi. 

Plan managerial Responsabil arie 

curriculară 

tehnologii 

Februarie  

Iunie  

Mediile 

semestriale/anuale 

Înscrierea la gradele didactice: 

definitivat, gradul II, gradul I şi/sau 

la cursurile de perfecţionare 

organizate de I.Ş.J. si C.C.D. 

Legea 128  

Statutul cadrelor 

didactice 

Cursurile de 

perfecţionare C.C.D. 

Director 

Responsabil Comisia 

de Perfecţionare 

 

Octombrie-

Noiembrie  

Gradul de cuprindere 

la cursurile de 

perfecţionare a 

personalului didactic, 

auxiliar şi nedidactic 

N
E

G
O

C
IE

R
E

A
/ 

R
E

Z
O

L
V

A
R

E
A

 

C
O

N
F

L
IC

T
E

L

O
R

 

Asigurarea unui climat de muncă 

eficient în folosul elevilor, 

beneficiarii sistemului educaţional 

Comunicarea 

interinstituţională 

Director 

 Consiliul de 

Administraţie 

Permanent  

Prevenirea şi rezolvarea 

eventualelor stări conflictuale 

Sancţionarea unor acte care aduc 

prejudicii procesului educaţional 

Legea 128  

Contractul colectiv 

de muncă 

Directori 

Responsabil comisie 

metodică 

Comisia paritară 

Permanent Rezolvarea 

conflictelor 

 

 

 

Responsabil arie curriculara, 

Prof. Baltatu Ramona Daniela 
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PLAN  OPERAȚIONAL 

CATEDRA  “EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT” 

AN ȘCOLAR 2019 - 2020 

 

SEMESTRUL I 

 
Nr. 

crt. 

Acţiuni Parteneri  Rezultate asteptate Responsabil 

 

Resurse Orizont 

temporal Materiale  Umane  

1. Şedinţa de constituire a Catedrei 

de educaţie fizică şi sport 

 Procesul verbal al 

şedinţei 

Călin Cătălina  Membrii catedrei 08.09. 

2019 

2. Recepţionarea bazei materiale 

sportive a şcolii 

Conducerea 

şcolii 

Procesul verbal de 

recepţie 

Călin Cătălina  Membrii catedrei 

şi Conducerea 

şcolii 

09.09. 

2019 

3. Stabilirea graficului de şedinţe 

lunare şi temele şedinţelor de 

catedră 

 Proces verbal 

Grafic  

Călin Cătălina Curriculum 

Naţional 

Programe 

şcolare 

Membrii catedrei 13.09. 

2019 

4. Stabilirea modului de întocmire 

a planificărilor 

 

Planificările   Călin Cătălina Curriculum 

Naţional 

Programe 

şcolare 

Membrii catedrei 20.09. 

2019 

5. Organizarea a două campionate 

de tenis de masă, băieţi si fete 

Sponsori Clasamentele  Călin Cătălina Mese de tenis, 

palete,mingi 

Elevii şi elevele 

de la Lic.Teh. 

Forestier 

01.12. 

2019 

6. Organizarea unui campionat de Sponsori  Clasamentul  Călin Cătălina Mingi, veste Clasele de fete de 01.10. – 
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Nr. 

crt. 

Acţiuni Parteneri  Rezultate asteptate Responsabil 

 

Resurse Orizont 

temporal Materiale  Umane  

volei fete ,teren la Lic. Teh. 

Forestier  

31.11. 

2019 

7. Organizarea unui campionat de 

volei băieţi 

Sponsori Clasamentul  Călin Cătălina Mingi, veste, 

teren 

Clasele de băieţi 

de la Lic. Teh. 

Forestier 

01.10-30.11. 

2019 

8. Participarea la faza pe oraş a 

Olimpiadei Sportului Şcolar 

la:handbal(fete şi băieţi), 

volei(fete şi băieţi),baschet(fete 

şi băieţi) fotbal(băieţi) şi 

atletism (fete şi băieţi) 

Conducerea 

şcolii 

Clasamentele  Călin Cătălina Mingi, 

Echipament  

 

Echipele 

reprezentative ale 

şcolii 

Decembrie -

ianuarie 

 

9. 

 

Înbunătăţirea bazei materiale a 

şcolii 

 

Conducerea 

şcolii 

 

1.Achizitionarea 

unei pompe electrice 

de umflat mingi 

2.Achiziţionarea 

unui set de plase 

pentru porţi. 

 

Călin Cătălina 

  

Consiliul de 

administraţie al 

şcolii şi comitetul 

de părinţi 

 

12.09.2019-

10.06. 2020 

10. Organizarea crosului,, 

Toamnei,, 

Sponsori Clasamentul Călin Cătălina Fanioane, 

cronometru 

Elevii şi elevele 

de la Lic.Teh. 

Foresrtier 

25.10.2019 
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SEMESTRUL II 
Nr. 

crt. 

Acţiuni Parteneri  Rezultate asteptate Responsabil 

 

Resurse Orizont 

temporal Materiale  Umane  

1. Stabilirea graficului de şedinţe 

lunare şi temele şedinţelor de 

catedră 

 Proces verbal 

Grafic  

Călin Cătălina Curriculum 

Naţional 

Programe 

şcolare 

Membrii catedrei 14.02.2020 

2. Participarea la faza pe oraş a 

Olimpiadei Sportului Şcolar 

la:handbal(fete şi băieţi) 

,baschet(fete şi băieţi) 

fotbal(băieţi) şi atletism  

Conducerea 

şcolii 

Clasamentele  Călin Cătălina Mingi, 

Echipament  

 

Echipele 

reprezentative ale 

şcolii 

februarie- 

martie 

3. Organizarea unui campionat de 

volei fete 

Sponsori Clasamentul Călin Cătălina Mingi, veste, 

teren 

Clasele de fete de la 

Lic.Teh.  

 

15.03—15.05. 

2020 

4. Organizarea unui campionat de 

fotbal baieti , fete 

Sponsori  Clasamentul  Călin Cătălina Mingi, 

teren,veste 

Clasele de băieţi de 

la Lic.Teh.  

 

01.03.-1$5.05. 

2020 

5. Organizarea a două campionate de 

tenis de masă, băieţi si fete  

Sponsori Clasamentele  Călin Cătălina Mese de tenis, 

palete,mingi 

Elevii şi elevele de 

la Lic.Teh.  

 

15.03.-15.04. 

2020 

6. Înbunătăţirea bazei materiale a 

şcolii 

Conducerea 

şcolii 

1.Achizitionarea a 

unui set de veste de 

departajare 

 

Călin Cătălina  Consiliul de 

administraţie al 

şcolii şi comitetul 

de părinţi 

16.03.2019-

10.06. 2020 

7. Crosul ,,Cupa prieteniei,,  Sponsori Clasamentul Călin Cătălina Fanioane, 

cronometru 

Elevii şi cadrele 

didactice  de la 

Lic.Teh.  

15.03.2020 
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Întocmit, 

Responsabilul catedră 

 

Călin Cătălina
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PROGRAM DE ACTIVITĂŢI CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE 

AN ŞCOLAR 2019 - 2020 
 

Nr.  

Crt 

Activităţi proiectate Resurse Responsabili   /      termen Rezultate aşteptate 

Umane Materiale 

1.  Activităţi pedagogice 

a.Prezentarea CDI şi a 

organizării sale. 

 

Cadre 

didactice, 

elevi. 

Fondul CDI. Conducerea 

unităţii, sefi de 

catedră, profesori 

diriginţi, 

documentarist. 

Semestrul.I  Cunoaşterea  C.D.I şi 

atragerea unui nr. căt mai 

mare de elevi. 

b. Atragerea continuă de 

noi categorii de public şi 

fidelizarea utilizatorilor 

actuali  prin comunicarea 

colecţiilor existente. 

Cadre 

didactice, 

elevi. 

Fondul CDI. Conducerea 

unităţii, sefi de 

catedră, profesori 

diriginţi, 

documentarist. 

Permanent Cunoaşterea  C.D.I şi 

atragerea unui nr. căt mai 

mare de elevi. 

c.”Doar împreună putem 

reuşi “-  Activităţi destinate 

elevilor mai  puţin motivaţi, 

fără sprijin în familie. 

Cadre 

didactice,  

elevi. 

Fondul de 

carte,calculatoar

e, pliante. 

Prof. diriginţi, 

cadre didactice, 

documentarist. 

Permanent Creşterea gradului de 

integrare şcolară a 

elevilor provenind din 

medii sociale 

dezavantajate. Scăderea 

procentajului de abandon 

şcolar. 

d. Consilierea şi orientarea 

şcolară a elevilor din 

clasele terminale. 

Cadre 

didactice,  

elevi 

Pliante, oferte 

educaţionale, 

flipchart. 

Conducerea 

unităţii, diriginţii 

claselor terminale, 

documentarist. 

Permanent Creşterea nr. de elevi 

care frecventează liceul 

şi a celor admisi in 

invaţământul superior. 
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e. Activităţi extraşcolare. 

Organizarea “Balului 

Bobocilor”. 

Elevi, cadre 

didactice 

Cărţi, CD, 

reviste, internet, 

Diriginţii claselor a 

XII-a  şi diriginţii 

claselor a IX-a, 

documentarist. 

Septembrie-

octombrie 

2019 

Integrarea elevilor din 

clasa a IX-a în colectivul 

de elevi al scolii noastre. 

f. Educaţia pentru sănătate. 

f.1 “ Ce şi cum mâncăm “ – 

Ziua mondiala a 

alimentatiei” 

 

 

 

Elevi, cadre 

didactice, 

personal 

didactic 

auxiliar, 

personal 

nedidactic. 

Cărţi, reviste, 

pliante, broşuri, 

CD. 

Comisia pentru 

sănătate, 

conducerea scolii, 

dispensarul şcolar, 

documentarist. 

16 octombrie 

2019 

 

 

Reducerea riscului de 

îmbolnăvire şi 

conştientizarea efectelor 

unei alimentaţii 

dezechilibrate . 

f.2. *Saptamana mobilitatii 

europene- O mobilitate 

nepoluanta,partajata si 

inteligenta* 

Elevi, cadre 

didactice, 

personal 

didactic 

auxiliar, 

personal 

nedidactic. 

Cărţi, reviste, 

pliante, broşuri, 

CD. 

Comisia pentru 

educatie, 

conducerea scolii, 

psihologul şcolar, 

documentarist. 

18-22 

septembrie 

2019 

 

Largirea orizontului 

cultural al 

elevilor;implicarea 

acestora in cat mai multe 

activitati. 

f.3. Spune NU- Violenţei, 

drogurilor, alcoolului şi 

fumatului. 

Elevi, cadre 

didactice, 

personal 

didactic 

auxiliar, 

personal 

nedidactic 

Cărţi, reviste, 

pliante, broşuri, 

CD. 

Comisia pentru 

sănătate, 

conducerea scolii, 

dispensarul 

şcolar,psiholog, 

documentarist. 

Semestrul II Prevenirea şi meţinerea 

la un nivel scăzut sau 

aproape zero a 

consumului de droguri, 

alcool, tutun şi 

cunoaşterea efectelor 

acestora. 
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f.4. *Saptamana educatiei 

globale-Lumea noastra 

depinde de noi* 

Elevi, cadre 

didactice, 

personal 

didactic 

auxiliar, 

personal 

nedidactic 

Cărţi, reviste, 

pliante, broşuri, 

CD. 

Comisia pentru 

sănătate,  consilier  

educativ, 

documentarist. 

20-24 

noiembrie 

2019 

Pastrarea mediului 

nepoluat,mentinerea 

sanatatii prin 

miscare,folosirea mijl.de 

transport in comun. 

 Activităţi culturale. 

a.Redactarea revistei 

“CATHARSIS”, a revistei” 

Radical” şi a revistei 

“Civilizaţia lemnului”. 

Elevi, cadre 

didactice. 

Calculatoare, 

reviste, fond de 

carte, pliante, 

aparat foto, coli, 

copiator etc. 

Catedra de limba şi 

literatura română, 

matematică, 

prelucrarea 

lemnului, 

documentarist. 

Permanent Cunoaşterea cât mai în 

detaliu a  activităţii şi 

profilului unităţii de 

învăţământ. 

 

b. “Păstrarea identităţii 

naţionale”- program 

aniversar de “1 Decembrie” 

Elevi, cadre 

didactice. 

Calculatoare, 

reviste, fond de 

carte, pliante, 

aparat foto, coli, 

copiator etc. 

Catedra de istorie, 

documentarist. 

04 

decembrie 

2019 

Lărgirea orizontului 

cultural al elevilor 

c.Să ne păstrăm credinţa, 

tradiţiile şi obiceiurile 

strămoşeşti (concert de 

colinde;poezia obiceiurilor 

de iarnă, expoziţie de 

pictură) 

Elevi, cadre 

didactice. 

Cărţi, 

Cd,coli,xerox. 

Profesorul de 

religie,, catedra de 

limba şi literatura 

română, 

documentarist. 

21 

decembrie 

2019 

Păstrarea şi cunoaşterea 

tradiţiilor şi obiceiurilor, 

expoziţii. 

d1.* M.Eminescu* – Elevi, cadre Cărţi, reviste, Catedra de limba şi 15 ianuarie Punerea în valoare şi 
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“Luceafărul poeziei 

româneşti” –aniversarea a  

168 de ani de naşterea 

poetului. 

d2*.George Cosbuc*- la 

ceas aniversar-100 de ani 

de la moartea autorului. 

d3.*Tudor Musatescu*- un 

geniu al teatrului romanesc 

-aniversarea a 115 ani de la 

nastere* . 

 

didactice. CD,radio,video-

proiector,divers

e. 

literatura română, 

documentarist. 

2020 

 

 

 

 

7-11  

mai 2020  

 

19-22 

febr.2020 

evocarea  personalităţii 

marilor poeţi,dramaturgi 

şi povestitori ai neamului  

romănesc. 

e. “Primăvara, anotimpul 

renaşterii şi al iubirii  – zile 

de poezie” 

Elevi, cadre 

didactice 

Cărţi, reviste, 

pliante, broşuri, 

CD. 

Catedra de limba şi 

literatura română şi 

religie, 

documentarist. 

28 februarie 

- 

9 martie 

2020 

Păstrarea tradiţiilor 

româneşti. 

 f.” Luna pădurii”-Ziua 

păsărilor şi a arborilor. 

Elevi, cadre 

didactice 

Cărţi, reviste, 

pliante, broşuri, 

CD.. 

Conducerea 

unităţii. catedra de 

silvicultură, 

documentarist. 

12 martie- 

16 aprilie 

2019 

10 mai 2019 

Întâlniri cu specialişti în 

domeniu, activităţi de 

împădurire şi ecologizare 

a zonei forestiere. 

g. “Ziua mediului” 

*Ziua silvicultorului* 

Elevi, cadre 

didactice 

Cărţi, reviste, 

pliante, broşuri, 

Conducerea 

unităţii. catedra de 

5-8 iunie 

2020 

Conştientizarea 

importanţei apei şi 
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CD. silvicultură şi 

protecţia mediului,  

documentarist. 

 protejarea mediului 

înconjurător. 

h. Realizarea de acorduri 

de parteneriat cu alte 

unităţi şcolare. 

Cadre 

didactice, 

elevi 

Biblioteca şcolii 

şi CDI 

Conducerea 

unităţii, 

bibliotecar- 

documentarist. 

Permanent Schimb de experienţă. 

3. Activităţi de comunicare 

a.” Bibliotecar pentru o zi” 

Personal 

didactic , 

elevi. 

Referate, 

material audi-

video, xerox, 

CD,cărţi,reviste. 

Bibliotecar- 

documentarist . 

Aprilie 2020 Cunoaşterea şi 

desfăşurarea de activităţi 

specifice profesiei de 

bibliotecar, deprinderea 

elevilor cu folosirea 

cataloagelor, consultarea 

lucrărilor de referinţă. 

b. Activităţi de promovare a 

cărţii, lecturii, informaţiei. 

Personal 

didactic , 

elevi. 

Referate, 

material audi-

video, xerox, 

CD,cărţi,reviste. 

Bibliotecar-

documentarist . 

Permanent Popularizarea colecţiilor 

prin punerea la dispoziţia 

utilizatorilor a listelor de 

noutăţi, organizarea de 

vitrine, standuri, expoziţii 

de carte 

c. Dezvoltare profesională 

continuă. 

 Referate, 

material audi-

Conducerea şcolii, 

bibliotecar- 

Permanent Perfecţionarea pregătirii 

profesionale prin 
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video, xerox, 

cărţi, reviste, 

pliante, broşuri, 

CD. 

documentarist. participarea la cursurile 

şi întâlnirile de 

specialitate organizate de 

CCD, efecuarea studiului 

individual 

4. Activităţi de gestionare 

a. Întocmirea planului 

managerial; planului de 

activităţi, regulamentului 

de ordine interioară. 

  Conducerea 

şcolii,bibliotecar- 

documentarist. 

Septembrie- 

Octombrie 

2019 

Punerea în valoare şi 

promovarea activităţii 

CDI. 

 

b. Organizarea colecţiilor 

potrivit normelor, ţinerea la 

zi a documentelor de 

evidenţă şi verificarea 

periodică a fondului de 

publicaţii. 

 Registre de 

inventar, 

registrul de 

mişcare a 

fondului. 

Bibliotecar-

documentarist. 

Permanent Organizarea activităţii 

CDI conform 

standardelor 

 

 

                                                                           Bibliotecar documentarist. Marica Laminoria 
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PLANUL MANAGERIAL AL ACTIVITATII EDUCATIVE  

ŞCOLARE SI EXTRAŞCOLARE ÎN 

ANUL ŞCOLAR 2019 - 2020 

 

I. OBIECTIVE: 

 

- Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor 

în vederea diminuării punctelor slabe: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă fizică şi 

verbală; 

- Proiectarea de activitati extracurriculare cu specific cultural; 

- Elaborarea de parteneriate cu institutii locale si cu familia; 

- Atragerea parteneriatelor si a schimburilor de experienta cu diverse scoli din municipiu, din 

alte judeţe şi din alte ţări. 

- Dezvoltarea unor proiecte de educatie interculturala pentru cresterea eficientei relatiilor 

interculturale, marirea gradului de deschidere la nou si de acceptare a diversitatii culturale si 

umane. 

-  Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare. 

-  Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare. 

- Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării. 

Calendarul activitatilor educative scolare si extraşcolare este prevazut în anexă și este parte 

integrantă a prezentului plan managerial. 

 

II. ACŢIUNI PRELIMINARE DE PROIECTARE ŞI ORGANIZARE  

 

 

Nr. 

Crt. 

Activităţi Resurse 

umane 

Colaboratori Termen 

1. Cunoaşterea şi respectarea actelor 

normative care reglementează 

activitatea educativă 

Diriginţii Consilier 

educativ 

  Sept. 

2019 

2. Repartizarea diriginţilor pe clase Consiliul de 

administraţie 

Consilierul 

educativ 

Sept. 2019 

3. Întocmirea/reactualizarea bazei de 

date privind situaţia disciplinară, 

absenteismul, delicvenţa 

Comisia 

pentru 

disciplina 

 

Secretariatul 

şcolii 

Semestrial 

4. Elaborarea Programului activităţilor 

educative şcolare şi extraşcolare 

 

Consilier 

educativ 

Directorul 

unităţii 

Sept. 2019 

5. Întocmirea proiectărilor anuale şi 

semestriale a activităţii de consiliere 

şi orientare/a activităţilor 

extracurriculare conform noilor 

reglementări 

Diriginţii Directorul 

unităţii 

Consilierul 

educativ 

30 

.09.2019 

6. Întocmirea programelor de Instituţii cu Directorul Octombrie 



                                       

 44 

Nr. 

Crt. 

Activităţi Resurse 

umane 

Colaboratori Termen 

parteneriat cu alţi factori educativi, 

cu familia 

 

atribuţii în 

educaţie 

unităţii 2019 

7. Elaborarea programului de formare 

continuă a Comisiei de 

consiliere/orientare şi activităţi 

educative şcolare şi extraşcolare 

Membrii 

comisiei 

Directorul 

inităţii 

  .10.2019 

8. Organizarea Consiliului elevilor şi 

implicarea acestuia în aspectele 

decizionale ale şcolii 

Consilier 

educativ 

Diriginţii 

Directorul 

unităţii 

 15 

.10.2019 

9. Constituirea Comitetelor de părinţi 

la clasele a IX-a şi responsabilizarea 

acestora 

Diriginţii 

claselor a IX-

a 

 

Părinţi 

Directorul 

unităţii 

   

15.10.2019 

10. Constituirea comisiei pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în 

mediul şcolar 

Diriginţii  

Consilier 

şcolar  

Directorul 

unităţii 

   

Octombrie 

.2019 

 

 

III. ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE  

 

Nr. 

Crt 

            Activităţi Resurse Colaboratori Termen 

1. Desfăşurarea orelor de 

consiliere conform programei 

de Consiliere şi orientare 

Diriginţii Consilier 

educativ 

 

Săptămânal 

2. Operaţionalizarea activităţilor 

din calendarul propriu şi a 

celor de parteneriat 

Director 

Consilier 

educativ 

 

Parteneri în 

educaţie 

Permanent 

3. Acţiuni de prevenire a 

factorilor de risc asupra 

comportamentului elevilor 

(consum de droguri, 

deteriorarea de bunuri) 

Diriginţii Psiholog şcolar 

 

Săptămânal 

4. Derularea activităţilor 

tradiţionale ale şcolii: Balul 

Bobocilor, Concertul de 

colinde, Ziua porţilor deschise, 

etc 

Profesorii Primărie 

Biserică 

Poliţie 

Calendar evenimente 

2019-2020 

5. Marcarea prin activităţi 

culturale a evenimentelor 

importante la nivel naţional şi 

regional: 1 Decembrie, 

Sărbători religioase, 

Diriginţii 

Profesorii 

Consiliul 

elevilor 

Calendar evenimente 

2019-2020 
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Nr. 

Crt 

            Activităţi Resurse Colaboratori Termen 

Dragobete, 8 Martie etc. 

6. Responsabilizarea membrilor 

Consiliului elevilor şi a 

elevilor cu responsabilităţi la 

nivelul claselor  

Consilier 

educativ 

Director 

Diriginţii 

Permanent 

7. Organizarea etapei pe şcoală a 

concursurilor  artistice  

Profesorii 

Dirigintii 

Director Calendar evenimente 

2019-2020 

8. Acţiuni pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul 

şcolar 

Comisia pt. 

prevenirea şi 

combaterea 

violenţei  

Diriginţi 

Psiholog şcolar 

Raportare statistică 

9. Acţiuni de cunoaştere şi 

respectare a normelor de 

protecţia mediului 

Diriginţii Profesor 

protecţia 

mediului 

Calendar evenimente 

2019-2020 

10. Acţiuni de cunoaştere şi 

respectare a regulilor de 

protecţia muncii, a normelor de 

circulaţie, de prevenire a 

incendiilor 

Responsabil 

ISU   

Diriginţii Calendar evenimente 

2019-2020 

 

11. Popularizarea activităților 

educative școlare și 

extrașcolare pentru creșterea 

prestigiului unității şcolare la 

nivel local și județean prin 

presa scrisă . 

Consilerul 

educativ 

Diriginții 

Directorul 

unităţii 

Permanent conform 

calendarului de 

evenimente anual 

 

IV. ASPECTE CE PRIVESC CONTROLUL ŞI EVALUAREA PROGRAMELOR     

EDUCATIVE 

 

Nr. 

crt. 

           Activităţi Resurse Colaboratori   Termen 

1. Realizarea unor ore de consiliere 

colectivă 

Psiholog 

şcolar 

Director Lunar 

2. Realizarea unor investigaţii  

nemijlocite în rândul elevilor 

pentru a evidenţia priorităţile 

educative, impactul activităţilor 

educative asupra acestora 

Psiholog 

şcolar 

Director Periodic 

3. Analiza periodică şi finală a 

stadiului îndeplinirii 

programelor de activităţi ale 

diriginţilor 

 Consilier 

educativ 

Director Semestrial 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020 

Nr. 

crt. 

Activitatea Responsabili Colaboratori Termen 

1. Festivitatea de deschidere a 

anului şcolar 

Directorul şi toate 

cadrele didactice 

Consiliul local 

Părinți 

11 septembrie 

2019 

2. Revista şcolii „Ecouri liceene” Derviş Elena 

Jinga Emilia 

Membrii 
comisiei 
Profesori 

Semestrial 

3. Ziua educaţiei Derviş Elena 

Dumitrache 

Graţiela 

Diriginţi 05. 10. 2019 

4. 

 

Comemorarea Holocaustului Prof. de istorie 

Căpusă Mioara 

Director 

Diriginţi 

Octombrie 2019 

5. Balul bobocilor  Diriginţii claselor 

a XII-a 

Elevii claselor 

a XII-a 

Noiembrie 2019 

6. Proiect de prevenţie a violenţei 

în şcoli „Săptămâna fără 

violenţă” 

Comisia 

nonviolenţă 

Consilier şcolar 

Profesori 

Diriginţi 

Noiembrie 2019 

7. Sesiune de comunicari - Ziua 

Naţională a României 

Căpuşă Mioara Diriginţi  

Consilier 

educativ 

Decembrie 2019 

8. „Vin colindătorii” Consilier educativ 

Duţeanu Ciprian 

Profesori Decembrie 2019 

9.  „Darul lui Moş Crăciun” Diriginţii Consiliul 

Elevilor 

1 decembrie 

2019 

10. “Dor de Eminescu” Profesori catedra 

de lb.şi lit. 

română 

Consilier 

educativ 

Ianuarie 2020 

11. Sesiune de comunicari Unirea 

Principatelor Române 

Căpuşă Mioara Profesori Ianuarie 2020 

12. Proiecte şcolare cu tematică 

antidrog  

„ Mesajul meu antidrog” –  

Pagină Web  

 Consilier 

educativ 

Psiholog Şcolar 

 

 

Diriginţii 

Consiliul 

Elevilor 

 

Februarie 2020 

13. “Dor de Dragobete” Consilier scolar  

Butuc Simona 

Profesori 

voluntari 

Diriginți 

Februarie 2020 

14. „8 Martie- frumuseţe şi Mărgărita Diriginti Martie 2020 
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Nr. 

crt. 

Activitatea Responsabili Colaboratori Termen 

candoare” 

  

Mihaela 

Popescu Irina 

15. Şcoala- pilon al educaţiei Derviş Elena 

Jinga Emilia 

Director 

Profesori 

Aprilie 2020 

16.  Zilele Porţilor Deschise Director  

Consilier şcolar 

Profesori 

Diriginţi 

 

Mai 2020 

17. Balul Absolventului Diriginţii claselor 

a XII-a 

Elevii claselor 

a XII-a 

Mai 2020 

18. Ziua Europei Consilier educativ Profesori 

voluntari 

9 mai 2020 

19. Suflet de copil Diriginţii Consilier 

educativ 

Iunie 2020 

20. Ultimul clopoţel Diriginţii claselor 

a XII-a 

Elevii claselor 

a Xii-a 

Iunie 2020 

21. „Bilanţul muncii noastre”  

Serbari scolare 

Conducerea scolii 

 

Diriginti Iunie 2020 

 

 

Consilier educativ, 

Prof. Derviş Elena 
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PLANUL OPERAȚIONAL AL ACTIVITATII COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A 

CALITĂŢII  

ÎN 

ANUL ŞCOLAR 2019 - 2020 

 

 

 

Principiul calităţii 1 – Managementul calităţii 
 

Responsabil – Ing.  POPESCU MINODORA  – coordonator  CEAC 

Nr 

crt 

Activitatea/acţiunea Măsuri Responsabilităţi                         Termene 

1 Actualizarea 

regulamentului 

 de funcţionare 

 

 - aprobarea regulamentului 

în CA – daca este cazul 

- verificarea şi stabilirea 

procedurii de funcţionare a 

CEAC 

- comisie CEAC Sem I 

2 Elaborarea planului de 

lucru pe noul an 

- stabilirea acţiunilor de 

monitoriyare, autoevaluare 

- analiza sarcinilor în cadrul 

comisiei CEAC 

- comisie CEAC Sem I 

3 Analize ale activităţii de 

implementare a Cadrului 

Naţional de Asigurare a 

Calităţii 

- identificarea domeniilor 

neperformante 

- elaborare rapoarte către CA 

şi CP, comisii metodice 

- comisie CEAC lunar 

4 Implicarea  membrilor 

reticenţi  în implementarea 

asigurării calităţii 

- realizarea de acorduri de 

parteneriat cu cadrele 

didactice noi 

- instruire personal didactic 

- comisie CEAC permanent 

5 Reactualizarea punctelor 

de documentare 

- reactualizare materiale la 

punctul de prezentare din 

cadrul bibliotecii 

- reactualizare panouri 

documentare cadre didactice 

şi elevi 

- comisie CEAC Sem I 

6 Elaborare proceduri noi şi 

reactualizarea celor 

elaborate 

- şedinţe de lucru cu şefii 

comisiilor metodice şi şefii 

compartimente pentru 

elaborarea procedurilor 

- comisie CEAC Sem I 

7 Monitorizarea internă 

continuă 

- analiza periodică a 

activităţii  şi elaborarea 

formularului de monitorizare 

internă 

- comisie CEAC Conf 

graficului 

8 Autoevaluarea - analiza întregii activităţi şi 

elaborarea raportulu de 

autoevaluare 

- comisie CEAC Sem II 
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9 Planuri de îmbunătăţire - analiza activităţii fiecărui 

membru al comisiei CEAC 

- analiza punctelor tari şi a 

punctelor slabe şi elaborarea 

unor planuri de îmbunătăţire 

 

 

- comisie CEAC 

- permanent 

 

Sem II 

 

 

 

 

Principiul calităţii 2 – Responsabilităţile managementului 
 

Responsabil – Ing.  POPESCU MINODORA  – coordonator  CEAC 

Nr 

crt 

Activitatea/acţiunea Măsuri                

Responsabilităţi                    

      Termene 

1 Monitorizarea  

procedurilor 

- cunoaşterea procedurilor 

elaborate, de către toţi membrii 

catedrelor şi serviciilor 

- elaborare de noi proceduri 

- elaborare rapoarte de 

autoevaluare şi a planurilor de 

îmbunătăţire în cadrul fiecărei 

catedre 

- comisie CEAC permanent 

2 Reactivarea procedurii 

de a răspunde 

plângerilor şi 

contestaţiilor 

- stabilirea comisiei de lucru 

- prelucrarea procedurii în 

cadrul CP şi cu elevii 

- comisie CEAC 

- comisie 

contestaţii 

permanent 

3 Analiza rapoartelor de 

monitorizare externă şi a 

raportului inspecţiei de 

validare a autoevaluării 

- prezentarea rapoartelor în 

cadrul CEAC, CA şi CP 

- analiza măsurilor ce se impun 

în cadrul CEAC 

- comisie CEAC 

- cond unitate 

şcolară 

Conf 

graficului de 

desfăşurare a 

monitorizărilor 

4 Monitorizarea 

contractelor cu agenţii 

economici 

- urmărirea realizării 

contractelor de către 

tehnicianul de atelier, cadre 

didactice şi conducere unitate 

şcolară 

- analiza oportunităţii 

contractelor 

- cond unitate 

şcolară 

-şef atelier 

- comisie CEAC 

Permanent 

5 Asigurarea materialelor 

didactice necesare 

- analiza periodică în cadrul 

catedrelor a gradului de dotare 

cu materiale didactice 

- elaborarea unui plan de 

diversificare a materialelor 

didactice din cadrul fiecărei 

catedre 

- şefi comisii 

metodice 

-cond unitate 

 

- comisie CEAC 

Permanent 

6 Promovarea egalităţii 

şanselor 

- alegerea în mod democratic a 

tuturor comisiilor şi 

- comisie CEAC 

- CA, CP 

Permanent 
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comitetelor la nivel de elevi 

sau personal 

7 Responsabilizarea 

cadrelor didactice şi 

personalului 

- urmărirea modului de 

elaborare a fişelor de 

atribuţiuni, 

- cunoaşterea de fiecare 

membru a responsabilităţilor şi 

răspunderilor 

- cond unitate 

- şefi comisii şi 

servicii 

- comisie CEAC 

Permanent 

8 Colectare semnale 

privind participarea şi 

ocuparea forţei de 

muncă la nivel local 

- analiza parteneriatelor sociale 

- analiza integrării 

absolvenţilor în câmpul muncii 

- cond unitate  

-serv secretariat 

- comisie CEAC 

Anual 

 

Principiul calităţii 3 – Managementul resurselor 
 

Responsabil – Prof.  BĂLŢATU  RAMONA – membru  CEAC 

Nr 

crt 

Activitatea / 

acţiunea 

Măsuri Responsabilităţi                    Termene 

1 Modernizarea 

sălilor de clasă, 

a laboratoarelor 

şi atelierelor 

şcolare 

- analiza fiecărui spaţiu de predare şi 

instruire practică 

- propuneri în cadrul CA şi comisii 

metodice pentru asigurarea condiţiilor 

optime de lucru 

-şefi comisii 

metodice 

- cond unit 

şcolară 

permanent 

2 Îmbunătăţirea 

bazei materiale 

- elaborare programe privind 

modernizarea bazei materiale 

- asigurarea finanţării de la bugetul 

local sau autofinanţări 

-şefi comisii 

metodice 

- cond unit 

şcolară 

permanent 

3 Implicarea 

comisiei igienă 

de siguranţă la 

locul de muncă 

- elaborare planuri de muncă împreună 

cu coordonatorul acestei activităţi 

- asigurare echipamente de siguranţă, 

stingere a incendiilor, planuri de 

evacuare 

-şefi comisie NTS 

şi PSI 

- cond unit 

şcolară 

permanent 

4 Specializarea 

cabinetelor, 

laboratoarelor 

- urmărirea modernizării unor 

laboratoare, săli de clasă 

- monitorizarea echipării sălilor şi 

laboratoarelor cu echipamente 

specifice 

-şefi comisii 

metodice 

- cond unit 

şcolară 

permanent 

5 Asigurarea 

elevilor la 

sursele de 

învăţare 

- programe de lucru la bibliotecă 

- elaborare orare şcolare, grafice de 

instruire practică 

-bibliotecară 

-cond unitate 

şcolară 

permanent 

6 Actualizarea 

metodelor de 

predare - 

formare 

- analize în cadrul comisiilor metodice 

privind utilizarea noilor echipamente 

şi materiale didactice 

-şefi comisii 

metodice 

- cond unit 

şcolară 

permanent 

7 Perfecţionarea 

cadrelor 

- monitorizarea participării cadrelor 

didactice la cursuri de perfecţionare, 

-şefi comisii 

metodice 

permanent 
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didactice de obţinere a gradelor didactice 

- prezentarea noutăţilor din domeniu 

în cadrul comisiilor metodice 

- cond unit 

şcolară 

8 Evaluarea 

personalului 

didactic 

- acordarea calificativelor 

- analiza stabilirii corecte a  

punctajelor pentru participarea la 

concursurile de obţinere a salariilor de 

merit 

- monitorizarea distribuirii meritorie a 

fondului 2 % 

-şefi comisii 

metodice 

- cond unit 

şcolară 

- CA, CP 

Sem II 

9 Rezolvarea 

eventualelor 

conflicte sau 

probleme 

personale 

- analize în catedre sau colective de 

muncă a tuturor conflictelor 

- discuţii personale ale membrilor 

conducerii, CEAC cu persoanele aflate 

în această situaţie 

-şefi comisii 

metodice 

- cond unit 

şcolară 

permanent 

 

Principiul calităţii 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de   

                                                                  învăţare 
 

 

Responsabil – Ing.  MUNTEAN ALUNIŢA – membru  CEAC 

 

Nr 

crt 

Activitatea/acţiunea          Măsuri  Responsabilităţi                                            Termene                 

1 Armonizarea 

programelor cu 

obiectivele strategice 

propuse 

- analize în cadrul comisiilor 

metodice a noilor programe 

- elaborare programe CDS şi 

CDL adecvate domeniilor de 

activitate 

Şefii comisiilor 

metodice 

Sept -oct 

2015 

2 Implicarea agenţilor 

economici şi a 

partenerilor sociali în 

stabilirea obiectivelor 

şi programelor 

- monitorizarea şedinţelor de 

lucru cu Comitetul de părinţi 

- verificarea parteneriatelor cu 

agenţii economici 

- verificarea parteneriatelor cu 

comunitatea locală 

- conducerea 

unităţii 

- comisie CEAC 

- şef atelier 

instruire practică 

permanent 

3 Asigurarea accesului şi 

asigurarea egalităţii 

şanselor pentru elevi 

- integrarea elevilor CES 

- integrarea elevilor de alte 

naţionalităţi 

- asigurarea elaborării de 

materiale învăţare adecvate  

- Comisie CEAC 

- Comisie CES 

Sem I 

4 Revizuirea 

programelor şcolare 

- analiza rezultatelor 

- implicarea elevilor în procesul 

de revizuire 

- analiza evaluării iniţiale 

- şefii comisiilor 

metodice 

- fiecare cadru 

didactic 

permanent 
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Principiul calităţii 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea 
 

 

Responsabil – Prof.  CĂPUŞĂ MILENA – membru  CEAC 

 

Nr 

crt 

Activitatea/acţiunea Măsuri  Responsabilităţi                            Termene        

1 Cunoaşterea 

domeniilor de 

activitate şi 

specializărilor în care 

unitatea şcolară 

asigură instruire 

- pliante distribuite şcolilor 

generale 

- vizite de informare în 

şcolile generale 

- anunţuri ziare, posturi 

locale radio 

- managementul 

şcolii 

 

mai – 

iunie 

2016 

2 Cunoaşterea nevoilor 

elevilor  

- urmărirea evaluării 

iniţiale 

- verificarea înscrierii în 

programe de pregătire ale 

diferitelor domenii de 

activitate 

- cunoaştere elevi CES 

- şefii comisiilor 

metodice 

- Dicu Maria – 

Responsabil 

comisie CES 

septembrie 

2015 

 

aprilie 

2016 

3 Întocmirea 

portofoliilor elevilor 

şi cadrelor didactice 

- instruiri de prezentare a 

cuprinsului portofoliului şi 

a necesităţii întocmirii 

acestora cadrelor didactice 

noi 

- responsabil CEAC  

- şefi comisii 

metodice 

Nov 2015 

 

permanent 

4 Asigurarea egalităţii 

şanselor elevilor 

- întocmire fişe de progres 

a elevilor de către toţi 

profesorii 

- monitorizare analize în 

cadrul comisiilor metodice 

a modului de predare, 

învăţare, evaluare 

- fiecare cadru 

didactic 

 

- şefii comisiilor 

metodice 

Permanent 

 

 

lunar 

5 Îmbunătăţirea relaţiei 

profesor - elev 

- analize în comisii 

metodice şi comisia 

diriginţilor 

- discuţii cu comisia 

elevilor privind asigurarea 

calităţii 

- fiecare cadru 

didactic 

- şefii comisiilor 

metodice 

- responsabil CEAC 

Permanent 

 

 

lunar 

6 Diversificarea 

metodelor şi 

mijloacelor de 

predare - învăţare 

- instruiri CEAC 

- analize comisii metodice  

- responsabil CEAC 

- şefii comisiilor 

metodice 

Sem I 

 

lunar 

7 Păstrarea 

înregistrărilor 

- colectare dovezi în cadrul 

comisiilor metodice 

- şefii comisiilor 

metodice 

permanent 
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- colectare dovezi în cadrul 

CEAC 

- comisie CEAC 

 

 

 

 

Principiul calităţii 6 – Evaluarea şi certificarea învăţării 
 

 

Responsabil – Prof.  STĂTESCU VIOLETA – membru  CEAC 

 

Nr 

crt 

Activitatea/acţiunea Măsuri   Responsabilităţi                    Termene 

1 Cunoaşterea 

regulamentelor de 

înscriere 

- prezentare metodologii 

înscriere în şcoli şi la 

avizierul şcolii 

- stabilire comisii înscriere  

- Secretariatul 

unităţii şcolare 

- Conducerea 

unităţii 

Sem II 

 

 

Sem II 

2 Corectitudinea 

evaluărilor şi 

prezentarea acestora 

factorilor interesaţi 

- colectarea dovezilor 

- legătura permanentă cu 

familiile elevilor 

- discutarea rezultatelor în 

comisii şi cu elevii 

- comisie CEAC 

- şefii comisii 

metodice 

- diriginţi 

După 

fiecare 

evaluare 

4 Certificarea învăţării - examene sfârşit ciclu, 

nivel, 

- completarea 

documentelor şcolare şi 

certificatelor 

- analiza CA CP şi în 

comisii a modului de 

certificare şi validare a 

acesteia 

- păstrarea înregistrărilor 

în spaţii şi condiţii optime 

conform reglementărilor 

legale 

- serviciul 

secretariat 

- conducerea 

unităţii şcolare 

permanent 
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Principiul calităţii 7 – Evaluarea şi Îmbunătăţirea calităţii 
 

Responsabil – Ing.  MUNTEAN ALUNIŢA – membru  CEAC 

 

Nr 

crt 

Activitatea / 

acţiunea 

Măsuri Responsabilităţi                    Termene 

1 Autoevaluare 

periodică 

- analize semestriale şi anuale CP , 

CA 

- monitorizare internă CEAC 

- autoevaluare CEAC 

- validare autoevaluare ISJ, CNDIPT 

- conducerea 

unităţii 

- coordonator 

CEAC 

- comisie CEAC 

Semestrial 

 

- lunar 

 

- Sem II 

2 Colectare 

feedback 

- verificare portofolii cadre didactice 

- portofolii elevi 

- analize comisii metodice, comisia 

diriginţilor, comisii elevi asigurare 

calitate 

- analize cu comitetul de părinţi, 

parteneri sociali şi agenţi economici 

- fiecare cadru 

didactic 

- şefi comisii 

metodice 

-Comisie CEAC 

- conducere unitate 

şcolară 

Permanent 

 

 

 

Lunar 

 

semestrial 

3 Analiza 

performanţelor 

- studiu privind integrarea 

absolvenţilor 

- analize în cadrul comisiilor 

metodice 

- analize CA şi CP 

- cunoaşterea performanţelor de 

către comunitatea locală, elevi, cadre 

didactice, părinţi, agenţi economici 

- conducerea 

unităţii 

Serv secretariat 

- şefi comisii 

metodice 

 

Anual 

 

 

semestrial 

 

 

Elaborare 

proceduri de 

desfăşurare şi 

analiză a 

diferitelor 

activităţi 

- elaborare materiale în cadrul 

comisiilor şi serviciilor 

- reactualizarea procedurilor 

existente 

- cunoaşterea procedurilor elaborate, 

de către cei interesaţi 

- şefi comisii 

metodice şi 

compartimente 

Sem I 

 Elaborarea 

planurilor de 

îmbunătăţire 

- analiza punctelor slabe şi punctelor 

tari în cadrul comisiilor metodice şi 

CEAC 

- elaborarea planurilor de 

îmbunătăţire de către fiecare catedră 

, arie curriculară, servicii 

- urmărirea realizării planurilor de 

îmbunătăţire 

- comisie CEAC 

 

 

- şefi comisii 

metodice 

 

Anual 

 

 

 

Participarea 

tuturor 

membrilor la 

îmbunătăţirea 

activităţilor 

- instruire periodică de către  CEAC 

- analiza rezultatelor monitorizărilor 

externe, inspecţiilor şi 

performanţelor atinse 

- comisie CEAC 

- conducere unitate 

şcolară 

- CA, CP 

permanent 

 


