
 
PLAN OPERAŢIONAL 2017-2018 

 
 

 
1. Creşterea nivelului de performanţă a elevilor prin implementarea unui curriculum centrat pe 

dezvoltarea competenţelor-cheie şi prin participarea la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare 
 

1.1. Folosirea metodelor activ-participative şi alternative de predare-învăţare-evaluare 
 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Aplicarea la ore a 
metodelor activ-
participative şi 
alternative de predare-
învăţare- 
evaluare 

- să se dezvolte capacităţile şi competenţele cognitive 
generale şi speciale deschise creativităţii; 
- să se formeze deprinderile, strategiile şi capacităţile de 
aplicare a cunoştinţelor ştiinţifice în practica socială; 
- să se dezvolte aptitudinile estetice creatoare şi să se 
integreze în orice activitate umană. 

- conducerea şcolii; 
- cadrele didactice; 
- elevii. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Cadre didactice 
Responsabili comisii 
metodice 

- 30% din ore se vor 
desfăşura folosind 
metode activ-participa-
tive şi alternative 

Realizarea lecţiilor 
folosind mijloacele 
media şi îndrumarea 
elevilor pentru folosirea 
mijloacelor media în 
pregătirea 
portofoliilor 

- creşterea atractivităţii lecţiilor 
- formarea deprinderilor de a folosi mijloacele media 
pentru pregătirea şcolară. 

- cadre didactice 
- elevii 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Cadre didactice 
Responsabili comisii 
metodice 

- 25 % din lecţiile de la 
gimnaziu şi 10% din 
cele de la clasele 
primare se vor 
desfăşura folosind 
mijloacele media 

Proiectarea lecţiilor 
cu accentul pus pe 
abordarea 
conţinuturilor 
învăţării din 
perspectiva 
transcurriculară 

- să se elaboreze strategiile didactice optime; 
- să se elaboreze instrumentele de evaluare; 
- să fie dezbătute în comisiile metodice tipuri de proiecte 
didactice. 

- cadrele didactice; 
- conducerea şcolii; 
- şefii de catedră; 
- proiectele, planurile 
sau schiţele didactice. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Cadre didactice 
Responsabili comisii 
metodice 

- calitatea conţinutului 
proiectului, planului 
sau schiţei didactice. 

Monitorizare și evaluare: 
Portofolii cadre didactice, Fise de observare a lecțiilor, Portofolii comisii metodice 

 
 



1.2. Selectarea, pregătirea personalizată şi participarea elevilor la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare  
 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Participarea elevilor la 
concursurile şcolare, 
competiţii şi concursuri 
sportive, olimpiade etc. 

- să se selecteze elevii cu rezultate deosebite în vederea 
participării la concursuri, competiţii etc.; 
- să se obţină rezultate foarte bune la concursuri, 
olimpiade, competiţii atât la nivel local şi judeţean cât şi 
la nivel naţional (premii, diplome etc.). 

- cadrele didactice; 
- elevii; 
- Consiliul de 
Administraţie; 
- materiale didactice; 
- fonduri speciale în 
vederea 
recompensării atât a 
îndrumă-torului cât şi 
a celor îndrumaţi. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Cadre didactice 
Responsabili comisii 
metodice 

- obţinerea a cel puţin 5 
premii şi menţiuni la 
fazele judeţene ale 
olimpiadelor 
- obţinerea unui loc I la 
faza judeţeană la 
concursurile sportive 
- cel puţin 500 de parti-
cipări la toate concursu-
rile, competiţiile şi 
olimpiadele şcolare 

Selectarea elevilor 
capabili de performanţă 

- să motiveze elevii pentru participarea lor la concursuri 
şi olimpiade şcolare 
- realizarea unei baze de date cu elevii capabili de 
performanţă 

- responsabilii 
comisiilor metodice 

01.11.2017 Cadre didactice 
Responsabili comisii 
metodice 

- pentru fiecare 
disciplină să fie 
selectaţi 5 elevi capabili 
de performanţă 

Realizarea graficelor de 
pregătire pentru 
susţinerea 
performanţei şcolare 

- planificarea activităţilor de pregătire să fie cunoscută de 
elevi 
- să se lucreze unitar pe discipline cu elevii selecţionaţi; 

- responsabilii 
comisiilor metodice 
- laboratoare şi săli 
media 

01.11.2017 Cadre didactice 
Responsabili comisii 
metodice 

- să existe cel puţin câte 
un cadru didactic la 
fiecare disciplină care 
efectuează pregătire cu 
elevii 

Analiza diagnostică a 
rezultatelor şcolare pe 
clase sau ciclu şcolar 
(primar sau gimnazial). 

- să se ţină evidenţa progreselor sau regreselor elevilor; 
- să se analizeze şi să se găsească cauzele acestora; 
- să se stimuleze elevii capabili de performanţe şcolare. 

- cadre didactice; 
- Consiliul de 
Administraţie; 
- conducerea şcolii; 
- elevii. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Responsabili comisii 
metodice 
Responsabilul  
comisiei de programe 
și proiecte 
extracurriculare 

- rezultatele şcolare la 
învăţătură pe cicluri de 
învăţământ şi clase 

Încurajarea elevilor cu 
înclinaţii artistice şi 
abilităţi practice. 

- să se descopere elevii cu înclinaţii artistice şi abilităţi 
practice;  
- să fie selectaţi şi îndrumaţi de cadrele didactice 
specializate în vederea obţinerii de performanţe 
superioare; 
- să fie orientaţi spre liceele de profil elevii cu aptitudini 
artistice şi abilităţi practice. 

- conducerea şcolii; 
- cadrele didactice;  
- elevii; 
- instrumente 
muzicale; 
- echipament sportiv. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Responsabilul  
comisiei de programe 
și proiecte 
extracurriculare 

- numărul de elevi cu 
aptitudini şi abilităţi 
artistice sau plastice;  
- performanţele atinse 
de aceşti elevi. 

Monitorizare și evaluare: 
Grafice de pregătire suplimentară, Diplome și distincții, Procese verbale conform procedurilor operaționale 



 
1.3. Desfăşurarea unor sesiuni de comunicări şi referate ale elevilor 

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Desfăşurarea unor 
sesiuni de comunicări 
ale elevilor şi cadrelor 
didactice, pe temă dată, 
la diferite discipline. 

- stimularea interesului elevilor pentru anumite domenii; 
- dezvoltarea curiozităţii de a cerceta, investiga şi de a 
prezenta propriile interpretări. 

- cadre didactice; 
- elevi; 
- comunitatea locală. 

01.05.2017 Responsabilii 
comisiilor metodice 

- desfăşurarea a cel 
puţin unei activităţi de 
acest fel la nivelul ariei 
curriculare 

Participarea la 
concursurile şcolare 
cuprinse în Calendarul 
Activităţilor Educative 
Naţionale 

- selectarea elevilor cu rezultate deosebite în vederea 
participării la concursuri, competiţii; 
- obţinerea de rezultate cât mai bune. 

- cadre didactice, 
elevi, materiale 
didactice; 
- fonduri speciale în 
vederea recompensări 
elevilor. 

Conform 
Calendarului 
Activităţilor 
Educative 
Naţionale 

Responsabilul  
comisiei de programe 
și proiecte 
extracurriculare 

- 50 de elevi 
participanţi; 
- 25 de premii, 
diplome, cupe obţinute; 

Monitorizare și evaluare: 
Diplome și distincții, Proiecte de parteneriat 

 
1.4. Aplicarea de către cadrele didactice a metodelor activ-participative şi alternative în activităţile de predare-învăţare-evaluare însuşite la cursurile 
de formare continuă 

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Creşterea 
eficienţei actului 
didactic prin folosirea 
mijloacelor moderne şi 
alternative 

- creşterea atractivităţii orelor desfăşurate 
- dezvoltarea capacităţii elevilor de a folosi mijloace 
moderne de lucru individual 
- creşterea eficienţei şi valorii evaluării 

- elevi 
- cadre didactice 
- portofolii 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Cadrele didactice - folosirea unei metode 
alternative de evaluare 
de către fiecare cadru 
didactic la fiecare clasă 

Efectuarea unor 
inspecţii la ore de către 
conducerea şcolii şi/sau 
profesorii metodişti din 
şcoală 

- îndrumarea cadrelor didactice debutante 
- îndrumarea cadrelor didactice care au inspecţii curente 
- înlăturarea unor aspecte negative 

- conducerea şcolii 
- cadre didactice 

Semestrial Dirctorul 
Directorul adj 
Responsabil CEAC 

- existenţa graficului de 
asistenţă la ore 
- realizarea minim a 
unei asistenţe la oră 
pentru fiecare cadru 
didactic 

Monitorizare și evaluare: 
Fise de observare a lecțiilor, Portofolii cadre didactice 

 



1.5. Motivarea financiară a elevilor şi personalului didactic care obţine rezultate deosebite la concursuri şi olimpiade 
 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

Şi 
materiale 

Termene Responsabilităţi Indicatori de 
performanţă 

Recompensarea 
elevilor şi personalului 
şcolii pentru merite 
deosebite. 

- să fie alocate fonduri special destinate recompensării 
elevilor şi cadrelor didactice 
- să fie anunţat cuantumul acestor prime şi criteriile de 
acordare; 
- să se continue colaborarea cu Asociaţia de părinţi 

- cadrele didactice; 
- personalul 
administrativ auxiliar; 
- fonduri speciale 
destinate premierii 
elevilor şi personalului 
şcolii cu merite şi 
performanţe deosebite. 

21.06.2018 Director 
Director adj. 

- premierea a cel puţin 
10 elevi şi 10 membrii 
ai personalului şcolii 
- atragerea a cel puţin 
2000 de lei ca fond de 
premiere 

Anunţarea criteriilor de 
acordare a gradaţiilor 
de merit şi susţinerea 
personalului şcolii 
pentru obţinerea lor 

- să se facă cunoscute metodologia de acordare a 
gradaţiilor de merit, conform normelor şi legislaţiei în 
vigoare; 
- să se depună cereri şi actele doveditoare în acest sens 
de toate cadrele didactice care îndeplinesc criterii de 
acordare a gradaţiilor de merit; 

- cadrele didactice 
interesate; 
- conducerea şcolii. 
- Consiliul de 
Administraţie; 

Conform 
calendarelor 
emise de 
M.E.N 

Director 
Director adj. 

- obţinerea anual a 3 
gradaţii de merit de 
către angajaţii şcolii 

Derularea proiectelor 
educaţionale pentru 
obţinerea gradaţiilor de 
merit din 2017 

- să se facă cunoscute metodologia de acordare a 
gradaţiilor de merit, conform normelor şi legislaţiei în 
vigoare; 
- susţinerea personalului şcolii în derularea proiectelor 

- personalul şcolii 
- model de proiecte 
- baza legală 
- consumabile 

Conform 
calendarelor 
emise de 
M.E.N 

Director 
Director adj. 

- începerea şi derularea 
a cel puţin 3 proiecte 
educaţionale în fiecare 
an 

Monitorizare și evaluare: 
Procese verbale CA si CP 

 
1.6. Achiziţia de softuri educaţionale, mijloace media şi mijloace didactice 

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Achiziţia mijloacelor 
de învăţământ moderne 

- selectarea celor mai viabile oferte 
- achiziţia mijloacelor de învăţământ uşor de folosit 
- achiziţia de mijloace de învăţământ relevante pentru 
înţelegerea conţinuturilor de către elev 

- conducerea şcolii 
- responsabilul cu 
achiziţii 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Director 
Responsabil achiziții 

- achiziţionare a cel 
puţin unui soft 
educaţional pentru 
fiecare nivel de 
învăţământ în fiecare 
semestru 

Monitorizare și evaluare: 
Referate de necessitate, Plan de achiziții, Procese verbale CA si CP 



 
1.7. Funcţionarea la capacitate maximă a laboratoarelor, sălilor media şi sălii de sport  

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Utilizarea bazei 
materiale şi a 
mijloacelor didactice 
existente 

- să se cunoască mijloacele şi materialele şcolare aflate 
în şcoală, 
- să se verifice starea acestor mijloace şi materiale; 
- să fie folosite la maximum în cadrul procesului de 
învăţământ. 

- cadrele didactice; 
- elevii; 
- mijloacele şi 
materialele didactice 
existente în şcoală. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Responsabili comisii 
metodice 
Administrator de 
patrimoniu 

- existenţa orarelor de 
desfăşurare a 
activităţilor în 
laboratoare 
- 100% orele de sport să 
se desfăşoare în sala de 
sport sau de gimnastică 

Monitorizare și evaluare: 
Planificare activități laboratoare, sală de sport 

 
1.8. Continuarea colaborării cu Asociaţia de părinţi sau alte organizaţii pentru recompensarea financiară a elevilor şi personalului didactic cu 
rezultate deosebite  

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Colaborarea cu 
Asociaţia de părinţi 
pentru atragerea 
fondurilor necesare 
premierii 

- să se continue colaborarea cu Asociaţia de părinţi 
pentru strângerea fişelor de 2% 
- identificarea altor surse de premiere (contribuţia 
voluntară a părinţilor) 

- fişe de 2% 
- cadre didactice 

01.05.2018 Director  
Director adj 

- colectarea a cel puţin 
100 de fişe de 2% 
pentru Asociaţie 

Atragerea altor fonduri 
pentru premierea 
elevilor 

- formularea scrisorilor de sponsorizare 
- colaborarea reciproc avantajoasă cu agenţi economici 
din zonă 

- cadre didactice 
- consumabile 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Director  
Director adj 

- trimiterea a cel puţin 
10 scrisori de 
sponsorizare către 
agenţi economici şi 
obţinerea a două 
rezultate pozitive 

Monitorizare și evaluare: 
Contracte de sponsorizare, procese verbale CA și CP 

 
 
 
 



1.9. Revizuirea periodică a curriculumului la decizia şcolii în acord cu nevoile reale de formare ale elevilor  
 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Stabilirea disciplinelor 
din CDŞ pentru fiecare 
clasă prin consultarea 
elevilor şi părinţilor 

- prezentarea ofertei de opţionale 
- alegerea opţionalelor de către elevi şi părinţi 

- elevii 
- părinţii 
- diriginţii 
- conducerea şcolii 

Februarie 2018 Responsabili comisie 
metodică 

- 100% disciplinele din 
CDŞ-uri să fie alese 
funcţie de opţiunile 
elevilor şi părinţilor 

Monitorizare și evaluare: 
Procese verbale ședințe cu părinții, Fișe de opțiuni, procese verbale CA și CP 

 
1.10. Motivarea elevilor să obţină rezultate deosebite la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare prin evidenţierea lor pe site-ul şcolii sau pe 
panouri special amenajate  

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Actualizarea site-ului 
şcolii şi a panourilor cu 
premianţi 

- evidenţierea rezultatelor deosebite 
- creşterea stimei de sine a elevilor 
- creşterea motivaţiei de a obţine rezultate deosebite 

- cadrele didactice; 
- elevii; 
- panouri 
- site-ul şcolii 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Prof. informatică 
Consilierul educativ 

- cel puţin 3 pagini pe 
site pentru premianţi 
- 25 de evidenţieri pe 
panoul şcolii 

Anunţarea la staţia de 
radioamplificare a 
şcolii a rezultatelor 
deosebite 

- evidenţierea rezultatelor deosebite 
- creşterea stimei de sine a elevilor 
- creşterea motivaţiei de a obţine rezultate deosebite 

- cadrele didactice; 
- elevii; 
- staţia de 
radioamplificare 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Directorul 
Director adj. 
Consilierul educativ 

- cel puţin 2 prezentări a 
rezultatelor la staţia de 
radioamplificare 

Premierea elevilor în 
cadru festiv 

- evidenţierea rezultatelor deosebite 
- creşterea stimei de sine a elevilor 
- creşterea motivaţiei de a obţine rezultate deosebite 

- cadrele didactice; 
- elevii; 

21.06.2018 Directorul 
Director adj. 
Consilierul educativ 

- organizarea a cel puţin 
unei festivităţi pentru 
evidenţierea elevilor 
merituoşi 

Monitorizare și evaluare: 
Procesele verbale comisii metodice, Diplome si distincții, Portofoliul comisiei pentru programe și proiecte extracurriculare 

 
 
 
 
 
 



2. Realizarea unei şcoli incluzive prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-
educativ, prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare 

 
 
2.1. Păstrarea unei evidenţe clare şi permanentă a populaţiei şcolare  

 
 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Informarea operativă a 
familiei asupra 
progreselor sau 
neajunsurilor constatate 
în pregătirea şi 
comportarea elevilor, 
pentru conjugarea 
eforturilor în vederea 
încurajării sau 
remedierii acestora. 

- să se informeze rapid părinţii cu privire la situaţia 
şcolară sau disciplinară a elevilor; 
- să se întărească legătura părinte-copil pentru 
diminuarea riscului de eşec sau abandon şcolar; 
- să fie alese în comun părinte - profesor diriginte 
metodele şi mijloacele pentru înlăturarea cauzelor 
eşecului şcolar sau pentru încurajarea în vederea creşterii 
randamentului şcolar al elevilor. 

- învăţătorii; 
- profesorii-diriginţi; 
- părinţii; 
- conducerea şcolii; 

Lunar Învățătorii 
Diriginții 

- existenţa graficului de 
consiliere educaţională 
a părinţilor şi a 
lectoratelor cu părinţii 

Păstrarea unei evidenţa 
clare şi permanente a 
populaţiei şcolare 

- să se cunoască numărul de elevi înscrişi 
- înscrierea situaţiei elevilor în documentele şcolare 
corespunzătoare; 
- să se identifice elevii cu adaptare cerinţe educative 
speciale 
- să se identifice elevii cu părinţi plecaţi în străinătate 

- învăţătorii; 
- secretariatul; 
- profesorii diriginţi. 

15.10.2017 Secretarul - evidenţa clară a 
situaţiei şcolarizării 
elevilor; 
- evidenţa clară a 
elevilor a căror părinţi 
sunt plecaţi în străinăta-
te, a elevilor cu CES 

Completarea corectă a 
cataloagelor şi 
registrelor matricole 
pentru fiecare clasă 

- să se transcrie în mod corect şi la timp în cataloagele 
şcolii, registrele matricole sau alte documente, datele 
referitoare la elevi (nume, prenume, adresă, note, situaţie 
şcolară, corpul profesoral etc.); 
- să se completeze pe baza informaţiilor oferite de 
catalog, registrele matricole. 

- învăţătorii; 
- profesorii-diriginţi;  
- registre matricole;  
- cataloage. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Învățătorii 
Diriginții 
Secretarul 

- modul şi operativitatea 
înscrierii datelor în 
catalog sau registru 
matricol. 

Monitorizare și evaluare: 
Procesele verbale ședințe cu părinții,  Portofoliul comisiei diriginților, baze de date SIIIR 

 
 
 



2.2. Realizarea unor programe de educaţie diferenţiată pentru copii cu cerinţe educative speciale  
 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Realizarea graficului 
activităţilor de lucru a 
elevilor cu CES cu 
profesorii itineranți 

- scăderea decalajelor de pregătire dintre elevi 
- comunicarea mai bună privind progresul elevilor 

- elevi 
- cadre didactice 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Psiholog 
Cadru didactic 
Profesor de sprijiin 

- cel puţin 50% din 
elevii cu CES să lucreze 
cu profesorii itineranţi 

Realizarea proiectării 
activităţilor la clasă 
pentru elevii cu CES 

- integrarea elevilor cu CES 
- lucru diferenţiat pentru ca elevii să-şi poată forma 
competenţele de bază 

- elevi 
- cadre didactice 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Psiholog 
Cadru didactic 
Profesor de sprijiin 

- pentru 80% dintre 
elevii cu CES să se 
aplice programe 
diferenţiate 

Realizarea pregătirii 
suplimentare pentru 
elevii cu ritm lent de 
învăţare 

- reducerea decalajelor în pregătirea elevilor 
- ajutarea elevilor pentru creşterea încrederii în forţele 
proprii 

- elevi 
- cadre didactice 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Responsabili comisie 
metodica 
Cadre didactice 

 

- 50 % dintre elevii cu 
ritm lent de învăţare să 
fie cuprinşi în programe 
de pregătire 
suplimentară 

Pregătirea specială şi 
unitară a elevilor 
pentru susţinerea 
Evaluării Naţionale 

- să fie aduse la cunoştinţa elevilor disciplinele la care se 
organizează susţinerea tezelor cu subiect unic şi 
programele corespunzătoare; 
- să se întocmească graficul activităţilor de pregătire; 
- să fie desemnaţi profesorii care să se ocupe de 
respectarea acestui grafic; 
- să se rezolve subiecte-tip în cadrul şedinţelor de 
pregătire. 

- conducerea şcolii; 
- cadrele didactice; 
- elevii; 
- materiale 
consumabile 

Semestrul al- 
II-lea 

Responsabili comisie 
metodica 
Cadre didactice 
 

- 50 % din elevii de 
clasa a VIII-a să 
participe la activităţi de 
pregătire suplimentară 

Monitorizare și evaluare: 
Procesele verbale ședințe cu părinții,  Grafice de pregatire suplimentară, Grafic ședințe de consiliere, Realizarea curriculum-ului adaptat, Portofoliul comisiei 
diriginților 

 
2.3. Folosirea strategiilor didactice în funcţie de stilurile de învăţare ale elevilor  

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Realizarea sondării 
elevilor pentru a putea 
determina stilul de 
învăţare 

- cunoaşterea stilului de învăţare a elevilor 
- stabilirea stilului predominant de învăţare al fiecărei 
clase 

- diriginţi 
- consilier 
psihopedagog 
- consumabile 

1.11.2017 Învățători 
Diriginți 

- pentru 50 % din elevii 
de gimnaziu să se 
stabilească stilul de 
învăţare 

Aplicarea metodelor şi - punerea în valoare a aptitudinilor elevilor - elevi Pe tot parcursul Învățători - fiecare cadru didactic 



strategiilor didactice 
relevante pentru stilul 
de învăţare al clasei de 
elevi 

- creşterea calităţii actului educaţional 
- aplicarea activităţilor diferenţiate de către cadrele 
didactice 

- cadre didactice anului şcolar Diriginți de la gimnaziu să 
realizeze o oră pe 
săptămână folosind 
educaţia diferenţiată 

Monitorizare și evaluare: 
Tabele nominale cu stilurile de învățare, Portofoliul  cadrelor didactice 

 
2.4. Accesul tuturor elevilor la baza materială a şcolii  

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Funcţionarea la 
parametrii optimi a 
bibliotecii şcolii 

- creşterea numărului de cititori 
- folosirea sălii de lectură 

- bibliotecar 
- elevi 
- fondul de carte 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Bibliotecar - creşterea cu 10% a 
numărului de cititori 
faţă de anul şcolar 
precedent 

Desfăşurarea orelor 
TIC în laboratorul de 
informatică 

- încurajarea elevilor să folosească computerul în sensul 
educaţie sale 
- dezvoltarea competenţelor de lucru cu mijloacele 
informatice 

- laboratorul de 
informatică 
- elevii 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Prof. informatică 
laborant 

- 100% ore de TIC 
desfăşurate în faţa 
computerului 

Desfăşurarea orelor 
folosind mijloace 
media 

- dezvoltarea competenţelor de a interpreta imagini sau a 
înţelege texte folosind mijloacele media 
- creşterea atractivităţii orelor 

- elevii 
- cadre didactice 
- săli media sau 
laboratoare 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Cadre didactice - la fiecare clasă să fie 
realizată cel puţin o 
lecţie săptămânal 
folosind mijloace media 

Desfăşurarea orelor de 
educaţie fizică şi sport 
în sala de sport sau cea 
de gimnastică 

- sporirea eficacităţii orelor de sport 
- creşterea performanţei şcolare în sport 
- creşterea gradului de sănătate a elevilor şcolii 

- elevii 
- cadre didactice 
- săli sport şi terenul 
de sport 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Prof. ed. fizică - 100% orele de sport să 
se desfăşoare folosind 
baza sportivă a şcolii 

Monitorizare și evaluare: 
Fișele de cititor, Planificarea orelor în laboratoare și sala de sport 

 
2.5. Flexibilizarea programelor şi a ofertei educaţionale, permanent adaptate la cerinţele social-economice şi pornind de la solicitările beneficiarilor 
direcţi şi indirecţi ai actului educaţional  

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Întocmirea programului 
anual privind 

- cunoaşterea de către elevi şi profesori a activităţilor 
desfăşurate cu scopul prevenirii şi combaterii 

- conducerea şcolii; 
- membrii ai IJP 

Semestrial Învățători 
Diriginți 

- reducerea până la 
eradicare a fenomenului 



combaterea 
delincvenţei juvenile 

delincvenţei juvenile. Suceava, poliţia de 
proximitate; 
- elevi; 
- cadre didactice. 

infracţional juvenil. 

Întocmirea programului 
anual de reducere a 
absenteismului şi de 
combatere a 
abandonului şcolar. 

- cunoaşterea activităţilor care au drept scop reducerea 
absenteismului; 
- reducerea şi chiar eradicarea acestui fenomen social 
negativ în cadrul şcolii. 

- conducerea şcolii 
- comisia de 
monitorizare a 
frecvenţei elevilor; 
- cadre didactice; 
- părinţi.  

15.10.2017 Învățători 
Diriginți 

- reducerea cu 10% a 
absenţelor motivate 
- în anul şcolar 2012 
- 2013 să nu existe nici 
un abandon şcolar 

Stabilirea strategiilor 
pentru prevenirea şi 
înlăturarea eşecului 
şcolar. 

- să fie cunoscută noţiunea de „insucces şcolar”; 
- să fie date elevilor în cauză explicaţii şi sugestii 
pertinente privind cauzele care i-au pus în situaţie de 
insucces şcolar; 
- să se îmbunătăţească stilul didactic în vederea sporirii 
gradului de participare a elevilor la procesul educativ; 
- să se stabilească relaţii strânse între şcoală şi familie; 
- să se îmbunătăţească condiţiile de pregătire ale elevilor 
acasă precum şi climatul de muncă în clasă; 

- cadre didactice; 
- conducerea şcolii; 
- elevii; 
- părinţi. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Învățători 
Diriginți 
Psiholog 

- scăderea cu 10% a 
mediilor între 5 şi 7 

Optimizarea relaţiei 
profesor (învăţător)- 
elev. 

- să fie întocmite şi cunoscute fişele psihopedagogice ale 
elevilor; 
- să se evite raporturile bazate pe superioritate- 
inferioritate; 
- să se cunoască sistematic, continuu cu instrumente şi 
metode ştiinţifice personalitatea celui educat. 

- cadrele didactice; 
- elevii; 
- fişa şcolară; 
- consilierul 
psihopedagog 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Învățători 
Diriginți 
Psiholog 

- existenţa relaţiilor de 
parteneriat între cadre 
didactice şi elevi; 
- renunţarea din partea 
cadrelor didactice la 
comportamentul rigid 
faţă de elevi. 

Monitorizare și evaluare: 
Procese verbale comisia diriginților, consilierea părinților, procese verbale de la activități în colaborare cu poliția 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Implementarea reformei manageriale în toate domeniile majore pe baza valorilor promovate de şcoală, 
a unui sistem flexibil de circulaţie a informaţiei şi unei mari deschideri spre colaborarea cu partenerii 

educaţionali 
 
 
 
3.1. Dezvoltarea unui sistem al calităţii la nivelul şcolii care are bază de proceduri specifice  

 
 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Constituirea prin 
decizii a comisiilor de 
lucru 

- creşterea responsabilităţii personalului şcolii 
- organizarea coerentă a activităţii 

- conducerea şcolii; 
- cadrele didactice; 

Septembrie 
2017 

Directorul 
Directorul adj. 

- cunoaşterea 
responsabilităţilor şi 
trecerea în fişa postului 

Constituirea Comisiei 
de evaluare şi asigurare 
a calităţii educaţiei 

- propunerea şi votarea cadrelor didactice 
- realizarea documentelor specifice 

- cadrele didactice; 
- conducerea şcolii 

La începutul 
fiecărui an 
şcolar 

Directorul 
Directorul adj. 

- componenţa 
CEAC 
- RAEI 

Monitorizare și evaluare: 
Procese verbale CA și CP 

 
3.2. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze concrete şi corecte  

 

Activitatea Obiective 
Resurse umane şi 

materiale Termene Responsabilităţi 
Indicatori de 
performanţă 

Realizarea diagnozei 
interne (analiza 
SWOT) pornind de la 
rapoartele 
comisiilor metodice şi 
a comisiilor funcţionale 

- cunoaşterea punctelor tari, a punctelor slabe din 
activitatea şcolii 
- cunoaşterea riscurilor care pot afecta buna desfăşurare 
a activităţii 

- rapoartele comisiilor 
metodice 
- RAEI 01.10.2017 

Directorul 
Directorul adj. 
Responsabil CEAC 

- existenţa analizei 
SWOT 

Monitorizare și evaluare: 
Raport de evaluare management, Raportul CEAC 

 
 



3.3. Fluidizarea circuitului informaţiei  
 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Transmiterea către 
compartimentele 
funcţionale din şcoală 
al documentelor 
M.E.N. şi I.S J. Argeș 
primite la nivel de 
şcoală, a legislaţiei 
privind educaţia 

- să se aducă la cunoştinţa cadrelor didactice, a elevilor 
sau a personalului administrativ-auxiliar documentele 
emise de M.E.N. sau de I.S.J.; 
- să fie prelucrate aceste documente în Comisiile 
profesorale; 
- să se aplice prevederile acestor documente. 

- cadrele didactice; 
- personalul 
administrativ auxiliar; 
- elevii; 
- corespondenţa şcolii. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Director 
Director adj. 
Secretar  

- 100% documente 
trimise persoanelor 
vizate 
- baza de date cu 
adresele de email ale 
cadrelor didactice. 

Participarea întregului 
personal în cadraul 
dialogului social din 
şcoală (director- 
sindicat-cadru didactic- 
personal administrativ- 
elev). 

- să fie luate în considerare pluralitatea valorilor 
existente în comunitatea şcolii şi posibilitatea apariţiei în 
mod normal şi inevitabil, a unor conflicte; 
- să se organizeze structuri instituţionale care să permită 
dialogul social (Sindicate, Consiliul de Administraţie, 
Consiliul Elevilor); 
- să existe un dialog social activ şi participativ în vederea 
prevenirii sau reducerii conflictelor. 

- cadrele didactice; 
- conducerea şcolii; 
- personalul 
administrativ auxiliar; 
- comunitatea 
părinţilor. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Director 
Director adj. 

- funcţionarea CA şi a 
sindicatului personalului 
şcolii 

Monitorizare și evaluare: 
Procese verbale CA și CP 

 
 
3.4. Asigurarea unui sistem pe deplin acceptat şi legal pentru managementul resurselor umane (recrutare, evaluare, motivare etc.)  

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Aducerea la cunoştinţă 
a etapelor de mişcare a 
cadrelor didactice şi a 
metodologiei acestui 
proces, în conformitate 
cu legislaţia şi 
normativele în vigoare. 

- să fie informate cadrele didactice cu privire la mişcările 
personalului didactic (metodologie, grafic) prin afişarea 
şi prelucrarea acestor documente în consiliul profesoral; 
- să fie sprijinite cadrele didactice interesate în acest 
sens. 

- conducerea şcolii; 
- secretariatul; 
- cadrele didactice; 
- metodologia mişcării 
personalului didactic. 

Conform 
calendarului 

Director 
Director adj 
Responsabili comisii 
metodice 

- operativitatea cu care 
se remit cadrelor 
didactice interesate 
documentaţia necesară. 

Evaluarea activităţii 
cadrelor didactice şi 
stabilirea calificativelor 

- să fie aduse la cunoştinţa evaluaţilor criteriile de 
acordare a calificativelor (fişa de evaluare); 
- să se realizeze o autoevaluare corectă; 

- cadrele didactice; 
- conducerea şcolii; 
- Consiliul de 

Noiembrie 
2017 

Director 
Director adj 
Responsabili comisii 

- acordarea calificati-
velor conform fişelor de 
evaluare şi a activităţii 



anuale. - să se stabilească calificativul acordat evaluatului de 
comisia de evaluare; 
- să fie adusă la cunoştinţa evaluatului a calificativului 
acordat acestuia; 
- să fie rezolvate eventualele contestaţii ale evaluaţilor. 

Administraţie; 
- comisiile metodice; 
- fişa de evaluare. 

metodice instructiv-educative; 
ştiinţifice şi psihopeda-
gogice avută de 
evaluator pe parcursul 
anului şcolar; 
- numărul mic (spre 
zero) a contestaţiilor 
evaluaţilor; 

Monitorizare și evaluare: 
Fișa postului, Fișe de evaluare, procese verbale CA și CP 

 
3.5. Achiziţionarea de materiale informative privitoare la descentralizare şi reformă managerială în educaţie  

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Realizarea de 
abonamente la diferite 
materiale informative 
sau edituri pentru 
achiziţionarea de 
materiale 
informative pe linie de 
management 

- punerea la curent cu toate modificările legislative în 
domeniul educaţiei 
- informarea tuturor celor interesaţi cu informaţiile 
necesare 

- reviste 
- publicaţii 
- periodice 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Director 
Director adj 
Consilier educativ 

- procurarea unei 
publicaţii cu informaţii 
noi în domeniul 
managementului 
educaţional în fiecare 
trimestru 

Monitorizare și evaluare: 
Reviste  din domenuiul educațional 

 

3.6. Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale orientată spre performanţă  
 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Existenţa 
procedurilor interne 

- formalizarea activităţilor din şcoală 
- cunoaşterea de către tot personalul şcolii a prevederilor 
acestor metodologii 

- proceduri 
- cadre didactice 

10.10.2017 

Director 
Director adj. 
Consilier educativ 

- existenţa cel puţin 50 
de proceduri interne 

Desfăşurarea unor 
momente 
importante în viaţa 
şcolii 

- întărirea coeziunii colectivului 
- sporirea motivaţiei şi apartenenţei la colectiv 

- proceduri 
- sala de festivităţi 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Director 
Director adj. 
Consilier educativ 

- desfăşurarea a cel 
puţin 3 activităţi care să 
serbeze momente 
importante în viaţa 
şcolii 



Monitorizare și evaluare: 
Proiecte  de activități extracurriculare 

 
3.7. Asigurarea securităţii elevilor şi a activităţilor instructiv-educative  

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Îndrumarea, controlul 
şi evaluarea 
activităţilor de sănătate 
şi securitate în muncă 
şi PSI 

- stabilirea activităţilor comisiei, a termenelor şi 
responsabilităţilor; 

- comisia SSM; 
- comisia PSI; 
- comisia împotriva 
dezastrelor. 

Septembrie 
2017 

Director 
Director adj 
Adm. de patrimoniu 

- 100% fişe de protecţie 
a muncii şi PSI 
completate la zi 
- realizarea 
documentelor comisiilor 
 

Organizarea unor 
întâlniri periodice cu 
reprezentanţi ai poliţiei, 
pompierilor, armatei 

- realizarea unei colaborări strânse între şcoală şi 
instituţii ca poliţie, pompieri; 
- realizarea de manifestări comune între şcoală şi aceste 
instituţii în vederea educării moral-civice şi a prevenirii 
unor incidente neplăcute. 

- conducerea şcolii; 
- IJP Argeș; 
- Pompierii; 
- cadre didactice; 
- elevi; 
- părinţi; 
- pliante, afişe, 
broşuri. 

Semestrial Consilierul educativ - câte o acţiune în 
fiecare semestrul 
- să fie implicaţi 100 de 
elevi şi cel puţin 5 cadre 
didactice 
- reducerea până la zero 
a cazurilor de 
delincvenţă juvenilă. 

Urmărirea permanentă 
a stării de sănătate a 
elevilor 

- să se realizeze urmărirea stării de sănătate a elevilor 
- să se evite răspândirea unor epidemii 

- cadrele medicale din 
şcoală; 
- conducerea şcolii. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Medicul școlar - întocmirea corectă a 
fişei medicale 

Monitorizare și evaluare: 
Fișa postului, Fișe de evaluare, procese verbale CA și CP 

 
3.8. Colaborarea cu manageri din alte instituţii 

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Aplicarea principiului 
„benchmarking”-ului 

- schimburi de bune practici cu alţi manageri şcolari 
- participarea la reuniunile manageriale 

- cărţi în domeniul 
educaţional 
- proceduri 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Director 
Director adj. 
Consilier educative 
 

- existenţa a cel puţin 
două proceduri 
privitoare la această 
activitate 

Monitorizare și evaluare: 
Grafice ședințe cu directorii, Procese verbale ședintelor consilierilor educative, participarea la cercul directorilor 

 



3.9. Actualizarea site-ului şcolii de unde cei interesaţi pot afla întreaga noastră ofertă educaţională  
 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Actualizarea site-ului 
şcolii pentru sporirea 
imaginii externe a 
acesteia 

- sporirea imaginii şcolii 
- posibilităţi mai mari de colaborare 

- profesorul de 
informatică 
- calculatoare 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Director 
Director adj. 
Consilier educativ 

- numărul de vizitatori 
ai site-ului 

Monitorizare și evaluare: 
Actualizarea săptămânală a site-ului 

 
3.10. Colaborarea în vederea rezolvării situaţiilor problematice ale şcolii cu reprezentanţii autorităţii locale (Primărie, Prefectură, Poliţie)  

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Implicarea cadrelor 
didactice în rezolvarea 
situaţiilor problematice 
ale şcolii 

- să se cunoască situaţiile problemă cu care se confruntă 
şcoala; 
- să se propună soluţii pentru limitarea efectelor negative 
ale acestor situaţii; 
- să fie alese cele mai bune soluţii; 
- să fie aplicate aceste soluţii. 

- cadrele didactice; 
- conducerea şcolii. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Cadre didactice - rezolvarea rapidă şi 
constructivă a situaţiilor 
problemă cu care se 
confruntă şcoala; 

Dezvoltarea de 
parteneriate cu instituţii 
judeţene, naţionale, 
ONG-uri care 
derulează programe şi 
proiecte educative 
(poliţie, sănătate, 
biserică, administraţie 
locală, asociaţii ale 
părinţilor, instituţii de 
cultură) 

- să se cunoască organizaţiile nonguvernamentale 
specializate sau tangibile cu activităţi ce ţin de domeniul 
educativ-instructiv şi managerial; 
- să fie contactate aceste organizaţii; 
să se colaboreze prin consultaţii, mese rotunde, schimb 
de experienţă, materiale informative etc., în vederea 
creşterii calităţii manageriale, instructiv-educative în 
şcoală; 
- să se valorifice practic această colaborare. 

- conducerea şcolii; 
- Consiliul de 
Administraţie; 
- cadrele didactice; 
- părinţii; 
- organisme 
nonguvernamentale - 
materiale informative 
(pliante, afişe etc.). 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Responsabilul comisiei 
de programe și proiecte 

- 5 parteneriate anual 
care au ca scop 
rezolvarea problemelor 
şcolii 

Colaborarea cu CJRAE 
Argeș şi realizarea unui 
parteneriat cu această 
instituție. 

- cooperare cu CJRAE în vederea dezvoltării unui 
program de parteneriat privind consilierea şi susţinerea 
elevilor 
- realizarea activităţilor din program. 

- diriginţii învăţători 
- reprezentanţii 
CJRAE; 
- elevi. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Consilierul educativ - încheierea 
parteneriatului; 
- calitatea acţiunilor 
comune. 

Monitorizare și evaluare: 
Acorduri de parteneriat, procese verbale de la activități 



4. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, folosirea strategiilor şi 
mijloacelor moderne de educaţie, management pozitiv al clasei de elevi 

 
4.1. Formarea corpului profesoral pentru revalorificarea metodelor clasic-tradiţionale, aplicarea metodelor active, de grup şi instrumentarea 
tehnicilor noi de învăţare şi evaluare  

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Participarea cadrelor 
didactice la programele 
de formare continuă 

- Obţinerea de noi competenţe în domeniul didacticii, 
specialităţii şi metodicii predării 
- Aplicarea noilor metode de predare-învăţare-evaluare 
- Formarea în domeniului managementului grupului de 
elev şi management educaţional 

- Oferta de formare 
- Cadre didactice 
- Bugetul şcolii 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Responsabil Comisia 
de perfecționare și 
formare continuă 
 

- 50% din cadrele 
didactice să participe 
anual la cursuri de 
formare 

Monitorizare și evaluare: 
Raportul comisiei de formare continuă 

 
4.2. Realizarea unui program de formare continuă personalizat al întregului personal al şcolii, în conformitate cu prevederile legale (perfecţionarea la 
5 ani)  

 

Activitatea Obiective 
Resurse umane şi 

materiale Termene Responsabilităţi 
Indicatori de 
performanţă 

Evidenţa clară a celor 
înscrişi la grade 
didactice 

- să fie cunoscute metodologiile cu privire la înscrierea şi 
acordarea gradelor didactice 
- să fie sprijinite prin mijloace materiale şi 
informaţionale cadrele didactice interesate în acest sens; 
- să existe o evidenţă clară a celor înscrişi. 

- conducerea şcolii; 
- secretariatul; 
- registre privind 
evidenţa cadrelor 
didactice; 
- afişierul şcolii. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Responsabil Comisia 
de perfecționare și 
formare continuă 
Secretar 

- afişarea în cancelarie 
şi informarea 
electronică privind 
condiţiile de înscriere la 
gradele didactice 

Alcătuirea unor grafice 
cu cadrele didactice 
care doresc să participe 
Ia stadiile de 
perfecţionare şi 
perioada aferentă 
acestora. 

- să fie cunoscute activităţile de perfecţionare şi data 
desfăşurării acestora; 
- să existe solicitări din partea cadrelor didactice cu 
privire la organizarea programelor de perfecţionare; 
- să existe o strânsă colaborare între şcoală şi instituţiile 
abilitate pentru activităţi de perfecţionare (universităţi, 
C.C.D., 1SJ, Institute de Ştiinţe ale Educaţiei etc.). 

- conducerea şcolii; 
- Comisia de 
perfecţionare 
- secretariatul; 
- cadrele didactice; 
- pliante, studii. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Responsabil Comisia 
de perfecționare și 
formare continuă 
 

- Evidenţa formării 
continue a cadrelor 
didactice în intervalul 
de 5 ani 

Participarea cadrelor 
didactice la realizarea 
de programe de 

- existenţa cadrelor didactice formatoare 
- propuneri de programe de formare 
- colaborarea şcolii cu instituţii care realizează formarea 

- cadre didactice 
- consumabile 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Responsabil Comisia 
de perfecționare și 
formare continuă 

- Implicarea acel puţin 3 
cadre didactice în 
activităţi de formare la 



formare continuă continuă Cadre didactice nivel judeţean 
Monitorizare și evaluare: 

Baza de date a cadrelor didactice cu nr de credite realizate în ultimii 5 ani 
 

4.3. Constituirea bugetului pentru formarea continuă şi alocarea acestuia în funcţie de necesităţile de formare ale personalului şcolii  
 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Constituirea şi execuţia 
bugetului şcolii pentru 
formarea continuă a 
cadrelor didactice 

- să fie cuprinse sume necesare pentru formarea continuă 
- să se facă un calcul privind priorităţile de acordare a 
acestor sume 
- sumele să fie proporţionale din suma obţinută din 
finanţarea per elev 

- CA 
- Cadre didactice 
- Contabilitate 

Decembrie 
2017 

Director 
Responsabil Comisia 
de perfecționare și 
formare continuă 
Contabil șef 

- Suma din bugetul 
şcolii aprobată pentru 
formare continuă 

Monitorizare și evaluare: 
Referate de necessitate, Planul de achizitii 2018, proiect de buget 2018 

 
4.4. Popularizarea ofertelor de formare ale CCD Argeș şi a altor instituţii care realizarea astfel de activităţi  

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Popularizarea activităţii 
CCD Argeș 

- să existe o colaborare strânsă între şcoală şi C.C.D.; 
- să fie cunoscute activităţile desfăşurate de C.C.D.; 
- să se organizeze acţiuni prin care profesorii formatori ai 
C.C.D. să conferenţieze în cadrul şcolii noastre; 

- conducerea şcolii; 
- Comisia de 
perfecţionare 
- secretariatul; 
- afişierul şcolii; 
- cadrele didactice; 
- C.C.D. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Responsabil Comisia 
de perfecționare și 
formare continuă 
 

- cunoaşterea 
activităţilor C.C.D.; 
- anual 20 de cadre 
didactice implicate în 
activităţile C.C.D. 

Popularizarea 
activităţilor de formare 
oferite prin programe şi 
proiecte europene de 
diverse instituţii 

- Accesul egal ala cadrelor didactice la formarea 
continuă prin programe europene (POSDRU) 
- Accesul cadrelor didactice la formarea continuă oferite 
de instituţii abilitate 

- conducerea şcolii; 
- Comisia de 
perfecţionare 
- secretariatul; 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Responsabil Comisia 
de perfecționare și 
formare continuă 
 

- cunoaşterea 
activităţilor de formare 
oferite prin proiectele 
POSDRU.; 
- anual 5 de cadre 
didactice implicate în 
programe de formare 
continuă prin POSDRU 
sau cu alte instituții 

Monitorizare și evaluare: 
Popularizarea programelor de formare continuă în cadrul CP 



 
4.5. Diseminarea rezultatelor activităţilor de formare  

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 
materiale Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 
Participarea cadrelor 
didactice la activităţile 
cercurilor pedagogice 
şi a comisiilor 
metodice. 

- să fie întocmită tematica cercurilor şi comisiilor 
metodice; 
- să participe activ toate cadrele didactice; 
- să fie ţinute lecţii-model de cadrele didactice la anumite 
discipline şcolare. 

- conducerea şcolii; 
- şefii comisiilor 
metodice; 
- cadrele didactice; 
- elevii. 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Director 
Director adj. 
Responsabili comisii 
metodoce 

- prezenţa 100% a 
cadrelor didactice la 
cercuri pedagogice şi 
comisii metodice 

Monitorizare și evaluare: 
Procese verbale la comisii metodice și cercuri pedagogice, organizarea de cercuri pedagogice în școală 

 
 

DIRECTOR, 
PROF. BIȚA NICOLETA 


