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ARGUMENT 

 
Planul managerial al directorului adjunct al Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” pentru anul școlar 2021-2022 este elaborat având ca 

punct de plecare analiza complexă şi realistă atât a mediului organizaţional intern, cât şi a mediului extern în care activează instituţia de 

învăţământ.Școala funcţionează și se dezvoltă prin efortul combinat al echipei manageriale, al personalului școlii, al elevilor și părinților, 

aceștia alcătuind comunitatea educațională.  

 Prezentul Plan managerial este în acord cu viziunea si misiunea scolii, cu cerințele Legii privind asigurarea calității în educație, cu 

Recomandarea Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind competențele cheie din perspectiva învățării pe tot 

parcursul vieții si are ca deziderat atingerea idealului educațional legiferat în Legea Educației Naționale: Idealul educațional al sistemului 
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de învățământ constă în dezvoltarea liberă, integrală si armonioasă a individualității umane, personalității umane si în asumarea unei 

scale de valori  

necesare pentru construcția unei economii si societăți a cunoașterii 

 S-au avut în vedere urmatoarele aspecte: elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită pregătirea 

unitară și coerentă a elevilor, centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea cadrelor didactice cu 

rezultate academice deosebite, crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne, stabilirea de parteneriate și schimburi 

culturale și derularea de programe extracurriculare în vederea dobândirii de competențe necesare integrării în învățământul superior și pe 

piața muncii, profesionalizarea actului managerial, asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului instructive-educativ 

și gestionarea eficientă acesteia. 

Tehnicile de analiză SWOT au permis evaluarea corectă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici îl 

au asupra activităţii unităţii. Oferta managerială are în vedere eliminarea punctelor slabe, a cauzelor ce le-au generat şi a riscurilor, precum 

și minimizarea efectelor amenințărilor. În ceea ce priveşte scopurile strategice, stabilirea lor a pornit de la identificarea punctelor tari şi a 

oportunităţilor. Acestea rezultă din realitatea constatată la nivelul unităţii şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare solicitatede 

piața muncii. 

 Proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza prognozelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a 

fenomenului economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de diferite instutuţii implicate în 

dezvoltarea economică şi educaţională. S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi comisiilor, a 

compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu elevii, propunerile avansate de comitetele de părinţi, de 

reprezentanţii comunităţii locale şi de agenţii economici – parteneri tradiţionali ai instituţiei.În contextul actual, şcoala trebuie să 

promoveze valorile şi practicile societăţii democratice, să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică. Pentru 

formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru dezvoltarea culturii organizaționale am avut în vedere 

principiul continuității în politica educaţională a echipei manageriale şi a cadrelor didactice, continuitate susţinută atât de rezultatele 

elevilor cât şi de împlinirea aşteptărilor părinţilor şi ale comunităţii locale. 



3 
 

 

BAZA CONCEPTUALA 

 

Planul Managerial al directorului adjunct al Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi“ Oneşti este conceput în conformitate cu următoarele 

acte normative:  

 Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare ( Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011); 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, nr.5.447 din 2020 

 Ordinul comun MEC si MS 5487_ 01 Septembrie  2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in 

cadrulunitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de sigurantaepidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul 

SARS-CoV-2 

 Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar 

 Raportul asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ, a activităţii cadrelor didactice şi a Consiliului de administraţie al 

Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi“ Oneşti în anul 2019-2020: 

 Planul de acțiune al școlii (PAS); 

 Fișa postului pentru directorul adjunct al Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi “ Oneşti; 

 Contractul de management al directorului adjunct al Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi“ Oneşti. 

 
 
 
 

 
 
 



4 
 

 
ANALIZA  SWOT  
Pentru o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, am apelat  la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe 
următoarele paliere:  
- oferta curriculară 
- resursele umane 
- resursele materiale şi financiare 
- relaţiile cu comunitatea 

1. ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI 
 

 Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul 
material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, 

programe şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale,  ghiduri 
de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.); 

 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Oneşti  este singura şcoală din 
zonă care pregăteşte forţă de muncă pentru domeniile economic, 
protecția mediului, construcţii și lucrări publice, instalaţii pentru 
construcții, mecanică, electric, electrotehnică și automatizări, 
informatică (intensiv informatică), spectru larg de specializări 
căutate  pe piaţa muncii în țară și în Uniunea Europeană. 

 Cadrele didactice au experienţă în pregătirea şi calificarea forţei de 
muncă și manifestăîn continuare interes pentru participa la cursuri 
de formare pentrudobândirea competenţelor de utilizare a 
tehnologiei informaţiei şi ainstrumentelor de e-learning în 
activitatea didactică. 

 Relațiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat 
educațional deschis, stimulativ. 

 Personalul didactic este calificat și a obținut (sau participă anul 
acesta la examene) gradele didactice definitiv, II, I, doctorat. 

 Cooptarea ca metodişti a profesorilor şcolii, confirmare a 
experienţei profesionale a acestora; 

PUNCTE SLABE      
 Agenți economici cu capacitate insuficientă pentru asigurarea  

desfășurării practicii comasate la unele calificări profesionale 
(mecanica, electrotehnică, protecția mediului, constructii și lucrări 
publice), conform standardelor; 

 Asigurarea unei baze didactice insuficiente la activitățile de 
pregătire/instruire practică în domeniile mecanic și protecția 
mediului; 

 Prea puține dintre activitățile ce se desfășoară în școală implică și 
coparticiparea părinților.  

 Dovezi insuficiente care să ateste faptul că s-a cules feedback de la 
factorii interesaţi (agenţi economici şi reprezentanţi ai comunităţii) 
care să se utilizeze la dezvoltarea şi revizuirea programelor de 
învăţare; 

 Monitorizarea ineficientă a absolvenților și lipsa unor informații 
relevante care să sprijine informarea și îndrumarea elevilor pentru 
inserția mai bună pe piața muncii; 

 Evaluarea insuficientă a impactului activităților didactice asupra 
învățării elevilor, lipsa unui feedback formativ (nu bazat pe 
statistici) și dificultatea elaborării unor programe de intervenție 
timpurie în lipsa unor astfel de informații. 
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 Participarea cu propuneri de subiecte, teste si bareme a profesorilor 
pentru faza locală şi judeţeană a olimpiadelor şi concursurilor 
şcolare; 

 Implicarea cadrelor didactice în elaborarea de materiale didactice 
auxiliare, cărți și articole de specialitate, publicate cu ISBN și 
ISSN; 

 Existența unei culturi organizaționale și a unei tradiții de 40 de ani 
de activitate a Colegiului; 

 Colaborarea strânsa cu părinții elevilor și cu Asociația acestora; 
 Existența unor parteneriate eficiente cu unii agenți economici din 

zonă; 
 Colaborarea, pe baza parteneriatului, cu Asociația Română de 

Tehnologii și Agreement în Construcții, cu Universitatea București, 
existenta Clubului AROTEM  pentru Elevi şi Studenţi transformă 
şcoala noastră într-un puternic centru tehnico-ştiinţific în care 
activitatea este centrată pe elev. 

 Colaborarea cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, 
experiența și tradiția conturată deja de elevi, părinți și profesori ne 
recomandă ca una din EcoȘcolile cel mai apreciate din țară; 

 Legătura stânsă cu comunitatea locală, dovedită și de participarea 
frecventă elevilor și a profesorilor la activități de voluntariat 

 Gradul înalt de adaptare și flexibilitatea ofertei școlare curriculare 
(CDȘ, CDL) și extracurriculare; 

 Acces la internet din toate sălile / clădirile campusului școlar și 
numărul mare de unități de calculator performante  din laboratoare; 

 Existenţa în şcoală a unui puternic centru de informatică, cu 
formatori recunoscuţi (ECDL, ORACLE, CISCO); 

 Existența unei interfețe virtuale (pagina web a școlii) care 
promovează imaginea și activitățile școlii; 

 Implicarea tuturor cadrelor didactice în acţiuni de popularizare a 
ofertei educaționale și a unităţii şcolare în rîndul viitorilor 
beneficiari și în comunitatea locală; 

 Performanțele obținute de elevii coordonați de profesorii școlii la 
concursuri și olimpiade; 
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 Participarea la proiecte europene (Comenius, Erasmus, E-
Twiningetc)  

 Dotarea cabinetelor și laboratoarelor, acces permanent la internet 
pentru toți elevii  

 Vizibilitatea şcolii în comunitate prin site-ul şcolii, mass-media. 
Asigurarea siguranţei elevilor în şcoală.  

  Există un internat cu facilități la nivel înalt.  
 

OPORTUNITĂŢI 
 Realizarea, în cadrul unui larg parteneriat, al Planului de Acţiune al 
Şcolii 2013-2020; 
 Singura sursă de învăţământ preuniversitar cu absolvenţi în domeniul 
construcţiilor, instalaţiilor pentru construcţii şi mecanicilor pentru 
construcţii din S şi SV judeţului Bacău 
 Interesul agenţilor economici pentru colaborare; 
 Existența unei oferte diversificate de programe de formare continuă 
princursuri organizate de I.S.J., C.C.D., O.N.G.-uri 
 Sprijin din partea comunităţii locale (Primăria, Biserica, Poliţia, 
Jandarmeria, mass-media locală etc.); 
 Procesul de profesionalizare a carierei didactice prin participarea 
cadrelordidactice la formări în cadrul unor proiecte cu finanţare 
europeană POS DRU. 
 Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin 
programeguvernamentale. 
 Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu ISJ Bacău. 
 C.D.L. – ul oferă multiple posibilități pentru satisfacerea dorinței de 
informare și aprofundare în diferite domenii  

 

CONSTRÂNGERI 
 Situația epidemiologică și evoluția acesteia impune organizarea 

activităților educative conform scenariilor stabilite de Directia de 
sanatate publica judeteana, CJSU,  ISJ Bacău 

 Situaţia economică dificilă, existenţa unei oferte tot mai scăzute 
pentru piaţa muncii; 

 Reducerea implicării familiei în educarea propriilor copii.  
     Părinții multor elevi sunt plecați la lucru în străinătate, iar aceștia nu 
beneficiază de suficient suport moral și emoțional, de sprijin în 
pregătirea școlară și de monitorizarea timpului liber; 
 Tendinţa de scădere a interesului populaţiei faţă de actul educaţional 

şi decultură, precum şi implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea 
şi rezolvareaproblemelor şcolii; 

 Dezinteresul sau lipsa posibilităţilor de sprijinire a şcolii a anumitor 
comunităţirurale de proveniență a elevilor colegiului; 
 Legislaţie financiară restrictivă; 
 Decapitalizarea agenţilor economici datorită blocajelor financiare 
din economie; 
 Rata şomajului la nivelul tinerilor (15-24 ani); 
 Lipsa unui suport legislativ care să stimuleze agenţii de producţie 
pentru instruirea practică a elevilor. 
 Reducerea indicatorilor demografici 
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CONCLUZIILE ANALIZEI  
-Există un număr semnificativ de puncte tari identificate în organizarea si funcționarea organizației școlare. Mediul extern oferă o gamă 
destul de largă de oportunități, prin valorificarea cărora se pot întrevedea perspective de dezvoltare educațională și instituțională.  
-Corelarea punctelor tari cu oportunitățile mediului extern conturează Resursele strategice:  
- Resurse umane calificate ; 

-Experiență în management, formare, consiliere si orientare, în derularea proiectelor;  
- Parteneriate cu instituții educaționale, culturale, agenți economici , ONG-uri  

- Colaborarea eficientă, bazată pe parteneriat cu autoritățile publice locale si județene;  
- Posibilități de finanțare din bugetele de stat si local, extrabuget.  
                Din corelarea punctelor slabe cu amenințările rezultă Obiectivele strategice.  
   Obiectivele strategice pentru dezvoltarea instituţională a Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi“ Oneşti în perioada următorilor 4 ani 
reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea optimă a problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT. 
 
  

2. Analiza PESTE a mediului extern 

2.1. Context politic 

Politica educaţională a MEC vizează realizarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi 

volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate.  

Misiunea asumată politic, prin Legea Educației Naționale, este de formare, prin educaţie, a infrastructurii mentale a societăţii 

româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul 

globalizării, şi de generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea 

actuală şi viitoare. Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii  umane, în 

formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru 

dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe 

piaţa muncii. 
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Politica educaţională aplicată la nivelul Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi”, având la bază principiul descentralizării şi 

flexibilizării, al descongestionării, se dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a activităţii. Principalele direcţii de acţiune vizează: 

a)împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecărui elev şi a 

dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii;  

b) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate;  

c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile;  

d) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului 

intercultural; 

e)educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;  

f cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru natură şi mediul înconjurător 

natural, social şi cultural. 

Fiind un serviciu de interes public educația este susținută și de comunitatea locală (Primărie, Consiliu Local) în problematica 

finanţării şi cea a resurselor materiale. Reprezentanţii Consiliului Local şi Primăriei în Consiliul de Administraţie se manifestă de fiecare 

dată ca parteneri eficienţi. 

 Contextul european de politici în educaţie şi formare profesională preconizează creşterea șanselor  absolvenţilor de ocupare a unui  loc 

de muncă în  spațiul UE, necesitatea   adaptării forţei de muncă, creşterea implicării şcolilor din ÎPT în   programe de măsuri active pentru  

ocuparea forţei de muncă, creşterea   atractivităţii ofertei şi calităţii educaţiei ş  I  formării  profesionaleînIPT conform proiecţiilor (cca. 50 

% din totalul locurilor de muncă din 2020  vor fi pentru calificări de nivel  mediu  rezultate din programe de educaţie şi formare 

profesională). 

2.2. Context economic 

 La nivelul oraşului şi zonei se pot observa următoarele aspecte: 

a) Serviciile ocupă cea mai mare pondere în economia judeţului, în creştere constantă în ultimii ani şi devansând industria în formarea PIB 

şi a VBA.  
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b) În cadrul serviciilor se detaşează: comerţul şi activităţile de hotel şi restaurant – ambele cu potenţial mare de creştere în viitor, 

activităţile de servicii pentru firme, turismul – potenţial mai mare pentru agroturism, turism religios și cultural, telecomunicaţiile – cu 

importanţă în creştere în domeniulnoilor tehnologii în telefonia fixă şi mobilă; 

c) Industria petro-chimică si construcțiile industriale sunt într-un regres puternic.  

d) Agricultura este la nivel de subzistenţă, cu potenţial de diversificare şi dezvoltare (agricultura ecologică). 

e) Protecția mediului, ca domeniu, are nevoie de adaptare la standardele UE, prin urmare de specialiști. 

f) Nevoia de forță de muncă este în scădere, indiferent de domeniu. 

 Oferta educațională a Colegiului ține seama de contextul economic al zonei, iar pregătirea tinerilor este susținută financiar de 

comunitate: Colegiul a beneficiat de fonduri pentru reabilitarea  infrastructurii și informatizarea învățământului din finanțare locală, 

extrabugetară și bugetară în scopul asigurării unui proces educațional de calitate. 

2.3. Context social 

 Conform  PRAI ,în întervalul  de analiză 2015-2025, pentru  județul Bacău,  se  constată o consolidare relativăa vârstei de mijloc 

(35-55 ani) active pe piaţa muncii, . 

 Având î vedere că populaţia care trăieşte în mediul  rural  este mai ridicată decât cea din mediul urban(52,1%din totalul 

populaţiei),că vârsta şcolară locuieşte predominant în mediul rural,că în perioada următoare se estimează o scădere a populaţiei de vârstă 

şcolară, categorie care interesează sistemul Î.P.T.şi că prognoza realizată de INS,populaţia de vârstă şcolară,15-24 ani, va  descreşte în 

perioada  2005-2025 cu aproximativ 28%,  propunerile pentru planul de şcolarizare trebuie să ţină cont de:mediul de rezidență al  

elevilor,asigurarea egalității de şanse în formarea şi dezvoltare individuală,de domeniile de activitate specifice, locale pecalificări/ domenii 

noi, inclusiv acreditarea unităților școlare pe domenii noi. 

 Scăderea  naturală prognozată a populaţiei tinere este agravată de migraţia externă. Apare pericolul unui deficit de forţă de muncă 

tânără 

calificată precum şi de tineri lucrători cu diverse calificări căutate pe piaţa europeană a muncii (construcţii, asistenţă socială ş imedicală, 

etc.). 



10 
 

 Datorită diversității şi distribuţiei entice din zonă, se prefigurează necesitatea asigurăriia ccesului egal la  educaţie şi a  varietăţii 

opţiunilor (având în vedere dificultăţile de constituire a claselor pentru minorităţile cu număr mic de elevi dintr-o zonă) și elaborarea de 

programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate. 

Planificarea ofertei şi a resurselor si stemului ÎPT pe termen lung trebuie să ţină cont implicaţiile scăderii demografice, îndeosebi a 

populaţiei şcolare, în paralel cu fenomenul de îmbătrânire demografică. 

 

2.4. Context tehnologic 

În municipiul Oneşti și în zonele rurale limitrofe există televiziune prin cablu, reţea de telefonie fixă şi mobilă, mijloace moderne de 

comunicare, atât la nivelul instituţiilor, societăţilor comerciale, de transport, turism, telecomunicaţii, etc., cât şi la nivelul 

familiilor/individual. Un număr important de familii au calculator şi acces la Internet.  

La nivelul colegiului există suficiente spaţii pentru activitatea cadrelor didactice şi elevilor, utilate cu aparatura necesară. Trei 

laboratoare de informatica dotate cu calculatoare performante, implementarea pachetului de programe Asistent Educațional pentru Liceu – 

AEL, conectare la Internet, imprimante, copiatoare, scanner, dotare ce permite desfășurarea  în bune condiții a  orelor de informatică sau de 

orice altă specialitate și actualizarea permanentă a cunoștințelor de către elevi și profesori. 

2.5 Context ecologic 

Preocupările în domeniul ecologicau în vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea și refolosirea lor. În 

acest sens școala noastră participă la programe de educație civică și ecologică inițiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali 

(EcoScoala, Să învățăm despre pădure, Școala Arborilor, Educația pentru sănătate etc.). 

 

3. MISIUNEA ŞCOLII 
 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – Oneşti îşi propune să ofere locuitorilor din Onești și din zonele limitrofe oportunităţi de 
educaţie accesibilă, instruire teoretică şi practică de înaltă calitate în domenii prioritare – tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia 
mediului, real – cu şanse sigure de inserţie pe piaţa muncii din România și Europa, ţinând seama şi de aspiraţiile individuale ale 
solicitanţilor. 
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4. VIZIUNEA ŞCOLII 
 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – Oneşti doreşte să devină o instituţie educaţională complexă, modernă care să ofere valoare 
adăugată și valoare nou creată în specialitate și în plan moral, civic și antreprenorialelevilor care urmează studiile liceale și profesionale în 
domeniile: Informatică, Servicii, Protecția Mediului, Tehnic, astfel încât să devină prima opţiune pentru absolvenţii clasei a VIII- a  din 
zona Oneşti şi împrejurimi. 

 
 
 

5. OBIECTIVELE STRATEGICE SI DE REFERINȚĂ ALE ŞCOLII 
 

Priorități ale Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” 

Conform documentelor de proiectare managerială a școlii, (PDI, PAS), prioritățile Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” 

identificate pentru anul 2020-2021 sunt:  

I. 1.Asigurarea calităţii în activităţile didactice din şcoala noastră. Instituirea unui management orientat către calitate şi 

cunoaştere. 

II. 2.Dezvoltarea parteneriatului şcoală - agenţii economici - instituţii de învăţământ superior pentru îmbunătăţirea formării 
profesionale şi alegerea optimă a unui traseu școlar și profesional ulterior de către elevi. 

III. 3.Asigurarea unui învățământ integrat și diferențiat. Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional şi eliminarea 

tendinţelor de abandon şcolar; sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite. 

IV. 4.Dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie – comunitate 

V. 5.Integrarea europeană 
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În concordanță cu acestea, obiectivele strategice și de referință ale şcolii sunt:  

5.1. Dezvoltarea curriculară  
5.1.1. Diversificarea ofertei de CDL-uri și CDȘ-uri, în funcție de solicitările beneficiarilor: elevi, părinți, agenți economici, 

comunitatea locală; 

5.1.2. Asigurarea condiţiilor optimale trecerii de la un curriculum axat pe acumulare de cunoştinţe la un curriculum centrat pe 

formarea de competenţe relevante pentru piaţa muncii, pe dezvoltarea capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi pe cetăţenia 

activă. 

5.1.3. Evaluarea impactului asupra elevilor a activităților profesorilor, maiștrilor instructori, coordonatorilor de practică. 

5.2. Dezvoltarea resurselor umane  

5.2.1. Stimularea personalului cu privire la valorificarea oportunităților de formare continuă oferite de diferiți furnizori de 

educație a adulților în domeniul metodologiei predării- învățării și evaluării în mediul online,  în domenii de specialitate, 

psihopedagogice, IT, precum și in domenii de interes personal, pentru dezvoltarea aptitudinilor și cultivarea intereselor 

individuale; 

5.2.2. Facilitarea participării personalului la conferințe și simpozioane, la proiecte care presupun schimburi de bune practici, prin 

colaborare și schimb de experiență. 

5.2.3. Susținerea personalului didactic pentru înscrierea și promovarea gradelor didactice. 

5.2.4. Monitorizarea și evaluarea impactului participării la activitățile de formare continuă asupra calităţii actului educaţional. 

5.3. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale  
5.3.1. Realizarea bugetului, conform normelor în vigoare. 

5.3.2. Obținerea de venituri extrabugetare si de bunuri  materiale care să contribuie la dezvoltarea bazei materiale a școlii .  

5.3.3. Monitorizarea și evaluarea impactului finanțării extrabugetare. 
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5.4. Dezvoltarea relaţiilor comunitare  

5.4.1. Păstrarea și dezvoltarea sistemului de relații cu diferite instituţii şi organizaţii ale comunităţii locale (Asociația Părinților, 

Primăria Onești, Muzeul de Istorie, Biblioteca Municipala ,,Radu Rosetti” , diverse ONG-uri, instituții mass-media, 

Direcţia de protecţie a drepturilor copilului, Agenţia de Protecţie a Mediului, alte şcoli, etc.). 

5.4.2. Inițierea unor parteneriate noi cu agenți economici pentru a asigura realizarea activităților curriculare și extra-curriculare: 

5.4.3. Îmbunătățirea sistemului de comunicare externă a școlii (pagina web, sistemul de corespondență etc.) 

5.5. Asigurarea unui învățământ de calitate, integrat și diferențiat.  
5.5.1. Asigurarea resurselor umane, materiale și informaționale pentru realizarea activităților educative în format online 

5.5.2. Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional  

5.5.3. Sprijinirea elevilor cu aptitudini înalte 

5.5.4. Promovarea elevilor la finalul anilor de studiu, a examenelor de atestare profesională și a Bacalaureatului 

5.5.5. Diminuarea absenteismului și eliminarea tendinţelor de abandon şcolar. 

5.6. Integrarea europeană 

5.6.1. Stimularea personalului cu privire la valorificarea oportunităților de proiectare a programelor educative europene;  

5.6.2. Facilitarea participării personalului la programe educative europene 

5.6.3. Monitorizarea și evaluarea impactului participării la programe educative europene. 

ACŢIUNI PROPUSE PENTRU ATINGEREA  
OBIECTIVELOR STRATEGICEŞI DE REFERINŢĂ 

Dezvoltare curriculară 
Obiective: 
5.1.1.Diversificarea ofertei de CDL-uri și CDȘ-uri, în funcție de solicitările beneficiarilor : elevi, părinți, agenți economici, comunitatea 
locală; 
5.1.2.Asigurarea condiţiilor optimale trecerii de la un curriculum axat pe acumulare de cunoştinţe la un curriculum centrat pe formarea de 
competenţe relevante pentru piaţa muncii, pe dezvoltarea capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi pe cetăţenia activă 
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5.1.3.Monitorizarea și evaluarea impactului asupra elevilor a activităților profesorilor, maiștrilor instructori, coordonatorilor de practică. 
 

Acțiuni Responsabilități Termene Monitorizare și Evaluare 
 
5.1.Dezvoltarea curriculară  
5.1.1.Diversificarea ofertei de CDL-uri și CDȘ-uri, în funcție de solicitările beneficiarilor : elevi, părinți, agenți economici, comunitatea 
locală; 
Indicator de performanță: Elaborarea strategiei de dezvoltare curriculară și a planului de activități a comisiei pentru curriculum de la 
nivelul școlii 
Colectarea și centralizarea solicitărilor din partea  
beneficiarilor, conform nevoilor de formare în cadrul 
CDL-urilor și CDȘ-urilor și conform ofertei 
educaționale a școlii: 
 -întâlniri cu agenții economici,  
-aplicarea de chestionare agenților,elevilor, părinților  

Profesori  de 
specialitate,Comisia de 
Curriculum 
Director adjunct 

Conform 
calendarului ISJ 
Bacău 

Chestionare 
Mape de prezentare a ofertei 
educaționale 
Rapoarte privind centralizarea 
solicitărilor 

Propunerea de CDL-uri, conform planului cadru 
pentru învățământul tehnic 

Profesori de 
specialitate 
Agenți economici 

Conform 
calendarului ISJ 
Bacău 

Rapoarte, procese verbale de la 
ședințele de catedră 

Propunerea spre avizare a CDL-urilor la ISJ Bacău Director adjunct 
Conform 
calendarului ISJ 
Bacău 

Fișe CDL-uri aprobate de ISJ Bacău 

Propunerea de CDȘ-uri, conform ofertei educaționale 
Avizarea CDȘ-urilor 
de inspectorii de 
specialitate ai ISJ 

Conform 
calendarului ISJ 
Bacău 

Fișe cu CDȘ-uri aprobate 

5.1.2.Asigurarea condiţiilor optimale trecerii de la un curriculum axat pe acumulare de cunoştinţe la un curriculum centrat pe formarea de 
competenţe relevante pentru piaţa muncii, pe dezvoltarea capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi pe cetăţenia activă. 
Indicator de performanță: Realizarea asistențelor/ interasistențelor la ore și la activitățile de pregătire practică desfășurate în atelierele/ 
laboratoarele din cadrul colegiului, dar și la agenții economici și dezbaterea în cadrul ședințelor de catedră a observațiilor făcute în timpul 
asistențelor/ interasistențelor. 
Realizarea unui grafic de asistențe Director adjunct In prima lună a Grafice de asistență pentru fiecare 
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 fiecărui semestru profesor și  coordonator de practică 
 

Desfășurarea asistențelor și intersaistențelor  la ore 

Director, director 
adjunct 
Profesori de 
specialitate 
 

Conform 
graficelor 

- Fișe de observație a activității (minim 
o fișă de observație pe cadru didactic) 

Dezbaterea observațiilor făcute 

Director, director 
adjunct 
Profesori de 
specialitate 
 

lunar Procese verbale de la ședințe 

Urmărirea asigurării calităţii educaţiei, a modului în 
care se realizează atribuţiile manageriale la nivelul 
colectivelor metodice şi a fiecărui cadru didactic:  
- ritmul de realizare a conţinuturilor de învăţare  
- analiza nivelului de pregătire a elevilor,cu măsuri  

Director, director 
adjunct 
 

 

 
Rapoarte de asistență la ore  
Analize la nivelul comisiilor de 
lucru  

5.1.3.Monitorizarea și evaluarea impactului asupra elevilor a activităților profesorilor, maiștrilor instructori, coordonatorilor de practică. 
Indicator de performanță: realizarea unui set  de instrumente de monitorizare și evaluare a impactului și a unei baze da date care să stea 
la baza proiectării ulterioare a activității. 

Conceperea unor instrumente de monitorizare și 
evaluare a impactului 

Director adjunct 
Consilier școlar 
Profesori de 
specialitate 

Decembrie 2021 
Instrumente concepute (chestionare, 
ghiduri de interviu) 

Realizarea unor sondaje în rândul elevilor şi al 
cadrelor didactice de specialitate legate de probleme 
curriculare, în vederea asigurării feed-back-ului 
necesar reglării unor disfuncții  
 

Director adjunct 
Comisia CEAC 
 
 

Februarie 2022 
Iunie 2022 
 

 
Chestionar de satisfacție  

Monitorizarea impactului parteneriatelor şcolare cu 
agenții economici asupra calităţii actului educaţional 
(a desfășurării activităților teoretice și practic-

Director  
semestrial 
- 

Rapoarte  
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aplicative)/ monitorizarea procesului de utilizare a 
tehnologiei informatice  în lecţie,  la  toate 
disciplinele/inclusiv activitățile practice 
 
5.2.Dezvoltarea resurselor umane  
Obiective 
5.2.1.Stimularea personalului cu privire la valorificarea oportunităților de formare continuă oferite de diferiți furnizori de educație a 
adulților în domenii de specialitate, psihopedagogice, IT, precum și in domenii de interes personal, pentru dezvoltarea aptitudinilor și 
cultivarea intereselor individuale; 
5.2.2.Facilitarea participării personalului la conferințe și simpozioane, la proiecte care presupun schimburi de bune practici, prin 
colaborare și schimb de experiență 
5.2.3.Susținerea personalului didactic pentru înscrierea și promovarea gradelor didactice 
5.2.4. Monitorizarea și evaluarea impactului participării la activitățile de formare continuă asupra calităţii actului educaţional.  
 
5.2.1.Stimularea personalului cu privire la valorificarea oportunităților de formare continuă oferite de diferiți furnizori de educație a 
adulților în domenii de specialitate, psihopedagogice, IT, precum și in domenii de interes personal, pentru dezvoltarea aptitudinilor și 
cultivarea intereselor individuale; 
Indicator de performanță: Participarea a minim 45 % din personal la cursuri de  formare continuă 
Informarea in timp optim cu privire la oportunitățile 
de formare continuă 
- Eficientizarea site-ului şcolii  în vederea  transmiterii  
informațiilor in timp real și a documentelor 
 

Director adjunct 
permanent 
 

-Corespondență electronică pe e-mail 
Informări scrise în format letric (afișe, 
anunțuri) și în format electronic pe site-
ul școlii 

Dezvoltarea unor parteneriate viabile cu instituţii 
similare din învăţământul preuniversitar   pentru 
"schimbul de bune practici" 
 

Director  
Director adjunct 

-permanent 
 

Parteneriate semnate 

Facilitarea organizării unor cursuri de perfecționare/ 
formare continuă în spațiile școlii și punerea la 
dispoziția furnizorilor de formare a logisticii necesare 

Director  
Director adjunct 
Administrator 
patrimoniu 

La solicitarea 
furnizorilor 
 

Minim 1 curs organizat 
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Monitorizarea numărului de credite profesionale și 
ore de formare continuă a personalului 

Director adjunct 
Profesor desemnat de 
director 

semestrial 
Rapoarte 
Dosare individuale 

5.2.2.Facilitarea participării personalului la conferințe și simpozioane, la proiecte care presupun schimburi de bune practici, prin 
colaborare și schimb de experiență. 
Indicator de performanță: Participarea a minim 40% din personal la astfel de activități 

Informarea in timp optim cu privire la organizarea 
unor manifestări științifice 

Director adjunct 
 

permanent 
- 

corespondență electronică pe e-mail 
Informări scrise în format letric 
(afișe, anunțuri) și în format 
electronic pe site-ul școlii. 

Realizarea de parteneriate cu furnizorii de educație a 
adulților 
 

Director  
Director adjunct 

- 
- 

Parteneriate semnate 

Facilitarea organizării de simpozioane/ conferințe/ 
concursuri: 
Simpozionul și concursul național ,,Creativitate și 
tehnologie”, ediția a V-a 

Director  
Director adjunct 
Coordonator proiecte 
și programe educative 
Administrator 
patrimoniu 

 
 
 
Mai 2022 
 
 
 
 

Minim 1 manifestare științifica 
organizata 

5.2.3.Susținerea personalului didactic pentru înscrierea și promovarea gradelor didactice. 
Indicator de performanță: înscrierea la gradele didactice a cadrelor care îndeplinesc condițiile, conform legii 

Informarea cu privire la metodologia desfășurării 
gradelor didactice 

Director  
Director adjunct 
 

Conform 
graficelor de 
desfășurare 
- 

corespondență electronică pe e-mail 
Informări scrise în format letric 
(afișe, anunțuri) și în format 
electronic pe site-ul școlii. 

Oferirea de suport în realizarea dosarelor de înscriere 
Director adjunct 
Secretar școală 

Conform 
graficelor de 
desfășurare 

Dosare complete, predate la 
inspectorul de specialitate 
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Oferirea de consiliere psihopedagogică în pregătirea 
activităților demonstrative și a portofoliului 
profesional 

Director adjunct 
Profesori de 
specialitate 

permanent 
Fișe de observare a lecției 
Materiale suport 

5.2.4. Monitorizarea și evaluarea impactului participării la activitățile de formare continuă asupra calităţii actului educaţional.  
Indicator de performanță: realizarea unui set  de instrumente de monitorizare și evaluare a impactului și a unei baze da date care să stea 
la baza proiectării ulterioare a activității. 
Monitorizarea participării la activități de formare 
continuă și de perfecționare 

Director adjunct 
 

semestrial rapoarte 

Evaluarea impactului strategiilor didactice aplicate în 
urma desfășurării formărilor continui și a 
perfecționărilor prin aplicarea de chestionare elevilor 

Director adjunct 
Coordonator CEAC 

Iunie 2022 
Chestionare aplicate la 60% din 
elevi 
 

Interpretarea și elaborarea rapoartelor Director adjunct 
Coordonator CEAC 

Iunie 2022 
 
 

Rapoarte  
 

Dezbaterea rapoartelor în Consiliul profesoral 
Director adjunct 
 

Iunie 2022 
Septembrie 2022 

Procese verbale 

5.3.Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale  
Obiective 
5.3.1.Realizarea bugetului, conform normelor în vigoare 
5.3.2.Obținerea de venituri extrabugetare si de bunuri  materiale care să contribuie la dezvoltarea bazei materiale a școlii  
5.3.3. Monitorizarea și evaluarea impactului finanțării extrabugetare 
 
5.3.1.Realizarea bugetului, conform normelor în vigoare. 
Indicator de performanță: Încadrarea în costurile per elev 

Realizarea documentelor contabile, de planificare a 
bugetului, conform legii 

Director 
Administrator 
financiar 

Conform 
calendarului 

Documente specifice 

5.3.2.Obținerea de venituri extrabugetare si de bunuri  materiale care să contribuie la dezvoltarea bazei materiale a școlii  
Indicator de performanță: Suplimentarea bugetului cu sumele necesare realizării activităților educative exracurriculare proiectate 
Identificarea unor surse de finanțare extrabugetare Director permanent - 
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Director adjunct 
Realizarea de parteneriate/ contracte de finanțare cu 
diferiți agenți economici, ONG-uri, Asociații 
profesionale etc. 

Director 
Director adjunct 

permanent Parteneriate, contracte semnate 

Realizarea documentelor contabile specifice, pentru 
înregistrarea veniturilor extrabugetare și  justificarea 
cheltuielilor 

Director 
Administrator 
financiar 

permanent Documente specifice 

5.3.3. Monitorizarea și evaluarea impactului finanțării extrabugetare 
Indicator de performanță: realizarea unui set  de instrumente de monitorizare și evaluare a impactului și a unei baze da date care să stea 
la baza proiectării ulterioare a activității. 

Monitorizarea veniturilor extrabugetare, a 
cheltuielilor, a materialelor intrate în inventar 

Director 
Director adjunct  
Administrator 
patrimoniu 

semestrial Rapoarte  

Evaluarea impactului finanțării suplimentare/ punerii 
la dispoziție a unei baze materiale îmbunătățită 

Director 
Director adjunct  
Coordonator programe 
si proiecte educative 

semestrial Rapoarte  

5.4.Dezvoltarea relaţiilor comunitare  
                          Obiective 
5.4.1.Reînnoirea și dezvoltarea sistemului de relații de colaborare cu diferite instituţii şi organizaţii ale comunităţii locale 
5.4.2.Inițierea unor parteneriate noi cu agenți economici care să poată asigura realizarea activităților curriculare și 
extracurriculare propuse 
5.4.3.Îmbunătățirea sistemului de comunicare externă a școlii 
 
5.4.1.Reînnoirea și dezvoltarea sistemului de relații de colaborare cu diferite instituţii şi organizaţii ale comunităţii locale 
(Asociația Părinților, Primăria Onești, Muzeul de Istorie, Bibioteca Municipala ,,Radu Rosetti” , diverse ONG-uri, instituții mass-media, 
Direcţia de protecţie a drepturilor copilului, Agenţia de Protecţie a Mediului, alte şcoli, etc.). 
Indicator de performanță: Existența parteneriatelor/ contractelor de colaborare cu instituțiile și organizațiile reprezentative ale 
comunității. 
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-Realizarea unor proiecte și  planuri de activități 
educative, pe domenii de interes, și propunerea 
acestora diferitelor instituții și organizații 
reprezentative ale comunității în vederea încheierii 
unor colaborări. 
-Realizarea unor proiecte comune cu școlile generale 
-Proiectarea activităților extracurriculare în 
parteneriate cu agenții economici, fundații, asociații, 
O.N.G în vederea îmbunătățirii calității educației 

Director adjunct 
Coordonator programe 
și proiecte educative 

Semestrial/ anual 

Proiecte,  
Planuri de activități 
(o   activ.educativă/proiect/cadru 
didactic (scoală generală/ ONG/ 
Fundație) 

Reînnoirea parteneriatelor / contractelor de 
colaborare cu instituțiile și organizațiile 
reprezentative ale comunității:Poliție, Jandarmerie, 
Biblioteca, Muzul de istorie, Asocații ale părinților, 
ONG-uri etc 
 

Director adjunct  
Coordonator programe 
si proiecte educative 

anual 
Contracte de colaborare, parteneriate 
semnate 

Cuprinderea în tematica orelor de dirigenţie şi în 
planificarea activităţilor educative a unor conţinuturi 
ce vizează combaterea violenței, abandonului și 
absenteismul, creșterea motivației școlare, precum și 
a promovării învățării pe tot parcursul vieții, protecţia 
muncii, P.S.I. , protecţie civilă şi circulaţie rutieră. 

 

Director adjunct  
Coordonator programe 
si proiecte educative 

Conform 
planificărilor 

Rapoarte 
Procese verbale de la activități 
Tematica/planificările orelor de 
dirigenție 

5.4.2.Inițierea unor parteneriate noi cu agenți economici care să poată asigura realizarea activităților curriculare și 
extracurriculare propuse. 
Indicator de performanță: minim 2  parteneriate cu agenți economici noi. 

Identificarea agenților economici care ar putea fi 
interesați de colaborarea cu școala 

Director 
Director adjunct 
 

permanent Rapoarte  

Realizarea unor proiecte/ planuri de activități comune 
Director 
Director adjunct 
 

permanent 
Proiecte,  
Planuri de activități 
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Încheierea protocoalelor de colaborare în vederea 
desfășurării activităților propuse 

Director 
Director adjunct 

permanent 
Contracte de colaborare, parteneriate 
semnate 

Realizarea activităților propuse 
Director adjunct  
Coordonator programe 
si proiecte educative 

Conform 
planificărilor 

Rapoarte 
Procese verbale de la activități 

5.4.3.Îmbunătățirea sistemului de comunicare externă a școlii (pagina web, sistemul de corespondență etc) 
Indicator de performanță: existența unui sistem de comunicare externă ușor de utilizat, care să pună în valoare colegiul și să promoveze 
activitatea acestuia în comunitate 

Înnoirea paginii web a colegiului 
Director adjunct 
Informatician  

anual Pagina web 

Actualizarea informațiilor de pe site-ul școlii și de la 
aviziere 

Director adjunct 
Responsabil comisie 
marketing 

permanent Site actualizat 

Realizarea materialelor de promovare a ofertei școlii 
Director adjunct 
Responsabil comisie 
marketing 

Aprilie 2022 
Pliante, broșuri, afișe, fliere in 
format letric si electronic 

Diseminarea în comunitate a informațiilor despre 
oferta școlii, activitățile desfășurate, performanțele 
elevilor și profesorilor 

Director adjunct 
Responsabil comisie 
marketing 
Responsabil 
comunicare cu mass-
media 

permanent 
Articole, emisiuni radio, emisiuni 
TV 

Participarea la activități de tipul: târgul ofertelor 
educaționale 

Director adjunct 
Responsabil comisie 
marketing 

Conform 
calendarului 

Standuri de prezentare a 
informațiilor, pliante, broșuri, afișe, 
fliere in format letric si electronic 

Organizarea zilelor porților deschise 
Director adjunct 
Responsabil comisie 
marketing 

Mai 2022 
Pliante, broșuri, afișe, fliere in 
format letric si electronic 

Evaluarea impactului comunicării externe a ofertei, 
activităților, performanțelor etc. 

Director adjunct 
Responsabil comisie 

Iunie 2022 
August 2022 

Gradul de ocupare a locurilor la 
clasele a IX-a liceu și Învățământ 
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 marketing profesional 
 
5.5.Asigurarea unui învățământ de calitate, integrat și diferențiat.  
                      Obiective: 
5.5.1.Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional  
5.5.2.Sprijinirea elevilor cu aptitudini înalte 
5.5.3.Promovarea elevilor la finalul anilor de studiu, a examenelor de atestare profesională și a Bacalaureatului 
5.5.4.Diminuarea absenteismului și eliminarea tendinţelor de abandon şcolar; 
 

5.5.1.Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional  
Indicator de performanță: 25% din elevii aflați în situație de risc școlar și social înregistrează progres 

Identificarea elevilor cu nevoi speciale 
Consilier școlar 
diriginți 

Septembrie-
octombrie 2021 

Baza de date 

Asigurarea consilierii de grup și individuale a 
elevilor, părinților și profesorilor Consilier școlar permanent Programe de consiliere 

Realizarea de programe individualizate pentru elevii 
cu CES și avizarea acestora de către inspectorul de 
specialitate 

Consilier școlar 
Profesori de 
specialitate 

Octombrie 2021 
(cu revizuiri 
periodice, în 
funcție de 
evoluție) 

Planificări adaptate și personalizate 

Monitorizarea evoluției elevilor la învățătură, 
disciplină, frecvență etc 
 

Consilier școlar 
Diriginți 
Părinți  

lunar Rapoarte, fișe de observație 

5.5.2.Sprijinirea elevilor cu aptitudini înalte 
Indicator de performanță: Participarea la olimpiade și concursuri, faza națională 

Identificarea elevilor cu aptitudini înalte 
Consilier școlar 
diriginți 

Septembrie-
octombrie 2021 
- 

Baza de date 

Asigurarea consilierii de grup și individuale a 
elevilor, părinților și profesorilor Consilier școlar permanent Programe de consiliere 
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Realizarea de programe individualizate de pregătire 
suplimentară pentru elevii cu aptitudini înalte 

Consilier școlar 
Profesori de 
specialitate 

Octombrie 2021 
(cu revizuiri 
periodice, în 
funcție de 
evoluție) 

Planificări adaptate și personalizate 

Monitorizarea evoluției elevilor la învățătură, 
disciplină, frecvență etc. 

Consilier școlar 
Diriginți 
Părinți  

lunar 
Rapoarte, fișe de observație 
 

Participarea elevilor la concursuri și olimpiade 
Profesori de 
specialitate 

Conform 
calendarelor de 
desfășurare 

Rezultate la concursuri 

Premierea elevilor cu rezultate deosebite 

Director 
Director adjunct 
Președinte Asociația 
părinților 

Iunie 2022 
Procese verbale 
State de plată 

5.5.3.Promovarea elevilor la finalul anilor de studiu, a examenelor de atestare profesională și a Bacalaureatului 
Indicatori de performanță:  

- 90% promovabilitate la finalul anilor de studiu 
- 95% promovabilitate la examenele de atestare profesională 
- Peste 70% promovabilitate la bacalaureat 

Monitorizarea evoluției elevilor la învățătură, 
disciplină, frecvență etc 

Director 
Director adjunct 
Diriginți 
Părinți  

lunar 
Rapoarte, fișe de observație, 
cataloage școlare 
 

Participarea elevilor la examene 

Profesori de 
specialitate 
Diriginți 
părinți 

Conform 
calendarelor de 
desfășurare 

Peste 90% din elevii care 
îndeplinesc condițiile legale: 
Rezultate obținute 

Premierea elevilor cu rezultate deosebite 
Director 
Director adjunct 

Iunie 2021 
Procese verbale 
State de plată 
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Președinte Asociația 
părinților 

5.5.4.Diminuarea absenteismului și eliminarea tendinţelor de abandon şcolar; 
Indicator de performanță : Reducerea cu 20% a ratei absenteismului, comparativ cu anul precedent 
Identificarea elevilor cu absenteism/ tendința de 
abandon  

Consilier școlar 
diriginți permanent 

Cataloage școlare, fișe de 
monitorizare a frecvenței 

Asigurarea consilierii de grup și individuale a 
elevilor, părinților și profesorilor 

Consilier școlar 
diriginți permanent Programe de consiliere 

Realizarea de programe individualizate de consiliere 
pentru elevii, părinții și profesorii acestora 

Consilier școlar 
diriginți 

Octombrie 2021 
(cu revizuiri 
periodice, în 
funcție de 
evoluție) 

Fișe de consiliere 
Procese verbale 

Monitorizarea evoluției elevilor la învățătură, 
disciplină, frecvență etc 

Consilier școlar 
Diriginți 
Părinți  

lunar 
Rapoarte, fișe de observație, 
cataloage 
 

 
5.6.Integrarea europeană 
                    Obiective 
5.6.1.Stimularea personalului cu privire la valorificarea oportunităților de proiectare a programelor educative europene;  
5.6.2.Facilitarea participării personalului la programe educative europene 
5.6.3.Monitorizarea și evaluarea impactului participării la programe educative europene 
 

5.6.1.Stimularea personalului cu privire la valorificarea oportunităților de proiectare a programelor educative europene;  
Indicator de performanță: implicarea a minim 20% din personal în scrierea de proiecte 

Informarea in timp optim cu privire la oportunitățile 
de proiectare a programelor educative europene; 

Director adjunct 
Coordonator  Comisie 
de specialitate 

permanent 

corespondență electronică pe e-mail 
Informări scrise în format letric 
(afișe, anunțuri) și în format 
electronic pe site-ul școlii. 

Realizarea de parteneriate cu instituții europene în Director permanent Parteneriate realizate 
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vederea scrierii de proiecte sau a participării la 
programe educative europene  

Cadre didactice 

Facilitarea organizării unor cursuri de formare în 
vederea scrierii de proiecte în  spațiile școlii și 
punerea la dispoziția furnizorilor de formare a 
logisticii necesare 

Director  
Director adjunct 
Administrator 
patrimoniu 

Decembrie 2021 Minim 1 curs organizat 

Monitorizarea activității de proiectare  
Director adjunct 
Coordonator comisie  
de specialitate  

semestrial 
Rapoarte 
Dosare individuale 

5.6.2.Facilitarea participării personalului la programe educative europene 
Indicatori de performanță: participarea la proiecte europene noi a minim 1 profesor și 2 elevi 

Informarea in timp optim cu privire la apelurile de 
participare 

Coordonator Comisie 
de specialitate 

permanent 

corespondență electronică pe e-mail 
Informări scrise în format letric 
(afișe, anunțuri) și în format 
electronic pe site-ul școlii. 

Facilitarea organizării deplasărilor necesare prin 
asigurarea suplinirii la clasă a profesorilor implicați 

Director 
Director adjunct 
 

După caz Grafice de suplinire 

Facilitarea recuperării materiei de către elevii 
implicați prin programe de pregătire suplimentară 

Director adjunct 
Profesori de 
specialitate 

După caz 
Programe și grafice de recuperare a 
materiei 

5.6.3.Monitorizarea și evaluarea impactului participării la programe educative europene. 
Indicator de performanță: realizarea unui set  de instrumente de monitorizare și evaluare a impactului și a unei baze da date care să stea 
la baza proiectării ulterioare a activității. 
Facilitarea diseminării informației și a experienței 
acumulate 

Director adjunct 
 

După caz 
Prezentări PPT, afișe, informări, 
Procese verbale 

Evaluarea impactului asupra activității de învățare a 
elevilor 

Director adjunct 
Coordonator CEAC 

Iunie 2022 
Chestionare aplicate la 60% din 
elevii profesorilor implicați 
 

Director adjunct,   Prof. Șorgot Ioan Virgil 
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