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1. CONCEPŢIA MANAGERIALĂ 

 

Concepţia managerială pentru anul şcolar 2015-2016 are la bază idealul educaţional promovat de Legea Educaţiei 

Naţionale, precum și de documentele de politică educaţională elaborate de Ministerului Educaţiei și Cercetării Știnţifice. 

Astfel, învăţământul constituie prioritate naţională şi este un serviciu public prin care se urmăreşte realizarea idealului 

educaţional, întemeiat pe valorile umaniste şi ştiinţifice universal recunoscute, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile 

societăţii româneşti. Învăţământul trebuie să contribuie, de asemenea, la promovarea şi păstrarea identităţii naţionale. 

 

Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în: 
 

- dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane;  

- formarea unor personalităţi autonome;  

- asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea 

spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru 

angajare pe piața muncii.  
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2. VIZIUNEA MANAGERIALĂ 

 

În anul şcolar 2015 – 2016 se va avea în vedere continuarea şi concentrarea eforturilor pentru ca elevii Liceului 

Borșa să dobândească: 

- o pregătire generală solidă, bazată pe cunoașterea valorilor reale ale societății;  

- cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră;  

- competenţele necesare unei bune integrări în şcoală şi apoi pe piața muncii;  

- deprinderi de muncă intelectuală pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.  

Întreaga activitate va fi organizată, astfel încât în Liceul Borșa  să existe un mediu educaţional profesionist, cu 

standarde de învăţământ şi moralitate de cea mai bună calitate
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3.  MISIUNEA ŞCOLII 

 
 

Misiunea Liceului Borșa este aceea de a permite dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, de a formula, 

accentua şi respecta valorile reale ale societăţii, promovate prin filozofia educaţională, de a-i permite tânărului să-şi 

planifice corect cariera, să obţină succes pe plan profesional şi o integrare firească în viaţa socială. 

În acest sens, corpul profesoral are datoria să continue tradiţia de a promova valoarea  de a sprijini realizarea formării 

personalităţii tinerilor prin: 

- dezvoltarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe 

umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice; 

- asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;  

 

- educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al 
schimbului liber de opinii;  

 

- cultivarea respectului pentru natură şi mediul înconjurător;  
 

- dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică şi educaţie pentru sănătate;  
 

- cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi de tradiţiile poporului român.  

 

 

I. Elemente de analiză şi diagnoză utilizate în planificarea activităţii 
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- activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului 
educaţional) 

- nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de 
evaluare) 

 

- funcţionalitatea consiliilor de administraţie şi profesoral 
 

- asigurarea fuxului informaţional corect 
 

- actualizarea permanentă a site-urilor instutiei 
 

- gestionarea corectă a bazei materiale existente, a instituţiei în general 
 

- respectarea atribuţiilor stabilite prin fişele posturilor 
 

- aplicarea în munca la clasă a cunoştinţelor dobândite prin participarea la cursuri de formare 
 

- scăderea ratei absenteismului şi a abandonului şcolar 
 

- implicarea reală a CEAC şi feed-back-ul oferit de aceasta 
 

- accesarea programelor locale, nationale sau europene 
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ANALIZA SWOTT 
 
 

 

PUNCTE TARI 
 

- Personalul didactic şi auxiliar competent, calificat şi 

profesionist 

- Numar mare de cadre didactice titulare în şcoală iar un 

număr destul de mare de membrii în Corpul Experţilor în 

management educational 

- Profilul şi specializările liceului Borşa sunt adaptate cu 

cererea depe piaţa muncii 

- Rezultate bune ale elevilor la concursuri şi olimpiade 

şcolare 

- Rezultate bune ale elevilor la examenele naţionale: 

Bacalaureat şi Evaluare naţională 

- Preocupare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare: 

PUNCTE SLABE 
 
- Nivelul scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor 

- Nivel scăzutal interesului manifestat de părinţi faţă de 

problemele şcolii 

- Slaba motivaţie şi implicare a elevilor în procesul 

instructiv educativ 

- Fondul de carte nu este în totalitate nou 

- Desfăşurarea activităţii în doua schimburi  

- Cheltuieli financiare mari de întreţinere 
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reamenajarea spaţiilor  unor cabinete, laboratoare, săli 

de clasă şi dotarea cu echipamente modern ( 

calculatoare, videoproiectoare, material didactic adecvat 

şi modern) 

- Informatizarea compartimentelor de lucru: contabilitate, 

secretariat, administraţie, bibliotecă, comisii metodice  

- Existenţa unei biblioteci bine dotate cantitativ şi relativ 

bine organizate  

- Existenta a 3 laboratoare de informatică dotate 

corespunzător, utilizarea Sistemului AEL 

- Existenta paginii web aliceului 

- Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile 

administraţiei publice locale şi teritoriale  

- Înfiinţarea asociaţiei de părinţi şi sprijinul pe care îl 

acordă şcolii 

- Preocupare constantă pentru promovarea imaginii 

liceului 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
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- Strategia Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind 

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie 

şi formare profesională, deschiderea sistemelor de 

educaţie şi formare profesională către societate 

- Existenţa claselor de excelenţă şi profesionalismul 

cadrelor didactice care realizează pregătirea elevilor din 

aceste clase 

- Posibilitatea pregătirii elevilor atât în filiera teoretică cât 

şi în filiera tehnologică 

- Sprijinirea elevilor care provin din medii sociale 

defavorizate prin programe sociale 

- Colaborare bună cu Poliţia şi  Primăria  

 

 

- Sistem legislativ instabil, restrictiv şi în continua 

schimbare 

- Situaţia socio economică precară a familiilor din care 

provin unii elevi determină determină o preocupare 

slabă pentru progresul şcolar 

- Insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor privind 

rolul lor de partener  educational al şcolii 

- Scăderea efectivelor de elevi ca urmare a indicelui 

scăzut de natalitate 

- Un număr mare al elevilor sunt plecati la muncă în 

străinătate, elevii fiind lăsaţi în grija rudelor 
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OBIECTIVE GENERALE 

 
 

-
 Creşterea calităţii actului educaţional 

 

 

-
 Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare 

permanentă 
 

 

-
 Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a 

elevilor 
 

 

-
 Creşterea autonomiei Liceului Borșa, prin eficientizarea procesului de descentralizare 

 

 

-
 Prevenirea şi reducerea absenteismului, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară 

 

 

-
 Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimă a organizării şi desfăşurării 

examenelor naţionale 
 

 

-
 Gestionarea, modernizarea, reabilitarea şi dotarea bazei materiale şi a infrastructurii liceului 
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OG1. Creşterea calităţii actului educaţional  
 

 
Obiective 

specifice 

Măsuri şi acţiuni 

planificate pentru 

atingerea obiectivului 

specific 

Resurse 

necesare 

Termen 

de 

realizare 

Indicatori de 

realizare 

Beneficiari Responsabili 

Asigurarea 
bazei 
materiale 
corespunzăto
are şi a 
resurselor 
umane 
 

- Dezvoltarea bazei 
materiale pentru 
desfăşurarea unui 
învăţământ modern, de 
calitate 
 -efectuarea analizei privind 
stadiul lucrărilor de reparaţii 
şi investiţii  
 
- Organizarea activităţilor  
catedrelor, comisiilor, 

 
Rapoarte de 
lucrări 
 
 
 
 
 
 
Portofoliile 
cadrelor 

An şcolar 
2015-  
2016 
 
 
 
 
 
 
Până la 
30.09.2015 

Realizarea 
până la 
începutul anului 
şcolar viitor a 
reabilitării 
complete a 
liceului 
 
 
 
 

Cadre 
didactice,elevi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadre 

Directori, 
contabil sef 
 
 
 
 
 
 
 
Directori, sefi 
de catedre, 



 

Borşa,  Str. Lăzuci , Nr. 2 
Tel. 0262342186, fax. 0262344225 
e-mail: liceulborsa@yahoo.com 

responsabililor desemnaţi 
pentru derularea diferitelor 
activităţi: Completarea 
portofoliilor personale si ale 
catedrelor, intocmirea si 
verificarea planificarilor 
 
Intocmirea Regulamentului 

de Ordine Interioara , in 

concordanta cu ROFUIP SI 

LEN 

 
 
 

 

didactice  
 
Rapoarte de 
activitate  
pentru fiecare 
departament 

 
 

 
 
 
 
Acte, 
metodologii 

didactice,elevi 
 

cadre 
didactice 

Asigurarea 

serviciilor 

educaţionale 

de calitate în 

Liceul Borşa 

 

Realizarea/ actualizarea 

procedurilor necesare 

asigurării calităţii în educaţie 

Organizarea de activităţi în 

scopul parcurgerii integrale 

a materiei la toate 

disciplinele de învăţământ, 

conform standardelor 

naţionale de calitate, a 

adaptării demersului didactic 

la nevoile elevului 

Asigurarea permanentă unei 

comunicări eficiente între 

cadre didactice, elevi și 

 
Raport 
privind starea 
învățământul
ui pe anul 
școlar 
precedent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fise de 
inspecție 
 

An şcolar 
2015-  
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An şcolar 
2015-  
2016 
 
 
 

Acte,  
 
Metodologii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadre didactie, 
elevi, părinți 
 
 
 
 
 
 

Directori, sefi 
de catedre, 
cadre 
didactice, 
CEAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directori, 
cadre 
didactice 
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părinți urmărindu-se 

constant progresul școlii 

Analize 
semestriale 
 

 
 
 
 
 

  
 

Promovarea 

educaţiei 

complementa

re (educaţie 

pentru 

sănătate, 

cultură, şi  

sport) 

 

Formarea unui stil de viaţă 

sănătos în rândul elevilor, 

respectarea legislaţiei în 

vigoare privind alimentele 

permise pentru a fi 

comercializate în spaţiile 

destinate educaţiei 

Organizarea unor tabere şi 

excursii tematice 

Respectarea legislaţiei 

privind organizarea 

excursiilor 

 

 

Studiu de 

impact  

 Rapoarte de 

activitate 

 

 

 

Documentele 
excursiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
An şcolar 
2015-  
2016 
 
 

 

Derularea în 

Unitatea 

scolară a 

activităţilor care 

promovează 

educaţia 

complementară: 

Concurs de 

prim ajutor, 

concursuri 

sportive etc 

 
 
Cadre didactie, 
elevi, părinți 
 

 

Comisia de 

igienă 

Diriginți 

Consilier 

școlar,  

Consilier 

educativ 

Prevenirea şi 

combaterea 

marginalizării 

şi a 

excluziunii 

sociale prin 

Implicarea tuturor 

profesorilor care predau la 

clasa in activități specific 

Monitorizarea activităţii 

desfăşurate 

 An şcolar 
2015-  
2016 
 

Derularea în  

UPJ unui 

program 

educaţional 

adresat acestui 

grup ţintă 

Elevii cu CES, 
parinti 

Directori, 

Cadre 

didactice, 

diriginti, 

consilier 
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OG2. Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin 
învăţare permanentă 

 

 



cuprinderea 

în şcoală a 

tuturor 

copiilor cu 

dizabilităţi/ 

cerinţe 

educaţionale 

speciale  

 

 

scolar 

Obiective 

specifice 

Măsuri şi acţiuni 

planificate pentru 

atingerea obiectivului 

specific 

Resurse 

necesare 

Termen 

de 

realizare 

Indicatori de 

realizare 

Beneficiari Responsabili 

Os.1 

Stimularea 

excelenţei în 

educaţie  

 

 

 

Organizarea şi 

monitorizarea activităţii 

elevilor din Centrul de 

excelenta 

Stimularea activităţii 

competiţionale desfăşurate 

la nivel de unitate şcolară 

Asigurarea condiţiilor 

materiale şi organizarea 

Lista elevilor 

testaţi 

Planificări 

activităţilor de 

excelenţă 

 

Condica de 

prezenţă 

 

Anul 

şcolar 

2015 2016 

Rezultatele 

obţinute la 

olimpiade şi 

concursuri 

şcolare, 

superioare faţă 

de anul şcolar 

precedent cu 

0,5% 

Elevi 

Părinți 

Cadre didactice 

 

Director 

Directori  

aduncți 

Sefi de 

catedre, 

cadre 

didactice 
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desfăşurării concursurilor 

şcolare 

Prezentarea rezultatelor pe 

site-ul şcolii, avizier 

 
 

O.S.2 Sporirea 

accesului la o 

educaţie de 

calitate prin 

învăţarea 

permanent 

 

 

 

 

Stimularea cadrelor 

didactice de aparticipa la 

programe de perfecţionare 

Adaptarea metodelor şi 

strategiilor didactice la toate 

clasele atât la gimnaziu cât 

şi la clasele de liceu şi de 

profesională 

Încurajarea creşterii rolului 

Consiliului Elevilor în 

activităţi extraşcolare 

Stimularea spiritului de 

competitivitate 

 

Statistici 

 

Rezultate 

 

 

 

 

Cataloage 

 

Anul şcolar 

2015 2016 

 

Realizarea 

cel puţin a 

unei 

activităţi la 

nivelul 

fiecărei 

catedre care 

să aducă în 

prim plan 

elevii şi 

cadrele 

liceului.  
 

Cadre didactice 

Elevi 

Director 

Directori  

aduncți 

Cadre 

didactice 

Consilier 

educativ 
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OG3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională 

a elevilor

Obiective 

specifice 

Măsuri şi acţiuni 

planificate pentru 

atingerea obiectivului 

specific 

Resurse 

necesare 

Termen 

de 

realizare 

Indicatori de 

realizare 

Beneficiari Responsabili 

Asigurarea 

actului 

educaţional în 

conformitate 

cu nevoia de 

dezvoltare 

personală a 

elevilor 

Analiza de nevoi 
educaţionale ale elevilor  
 
Identificarea stilurilor de 

învăţare ale elevilor şi 

conceperea scenariilor 

didactice în conformitate cu 

acestea 

Activităţi specifice în cadrul 

CDI care să atragă elevii 

spre lectură şi dezvoltare 

personală 

Verificarea prin inspecţie 

şcolară/ aistenţe la lecţii a 

respectării curriculumului şi 

a asigurării condiţiilor 

optimale de trecere de la un 

curriculum axat pe 

acumulare de cunoştinţe la 

 

 

 

Fişe de 

identificare 

 

 

 

 

 

 

Fise de 

inspectie 

 

 

Anul şcolar 

2015 2016 

 

 

 

Cunoaşterea 

stilurilor de 

învăţare ale 

fiecărui elev 

 

Stabilirea 

grupului ţintă 

 

 

 

 

 

Elevii 

Parinții 

Cadrele 

didactice 

 

 

Director 

Directori  

aduncți 

Cadrele 

didactice 

Diriginţi 

Consilier 

scolar 

 

Consilier 

educativ 
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un curriculum centrat pe 

formarea de competenţe 

relevante 

Creşterea relaţiei şcoală-

familie, din perspectiva 

măririi gradului de implicare 

a părinţilor în activităţile de 

natură şcolară la activităţile 

educaţionale destinate 

elevilor 

 

 

Obţinerea 

unor 

rezultate în 

medie cu cel 

puţin 0,5p 

mai mari, la 

Examenele 

Naţionale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

actului 

educaţional în 

conformitate 

cu nevoia de 

dezvoltare 

profesională 

Informarea şi  
sensibilizarea elevilor şi 
părinţilor cu privire la 
strategia de dezvoltare 
locală , zonală, naţională 
 
Organizarea de activităţi de 
orientare şcolară şi 
profesională 

Studiu de caz 

Documente 

 

Fişe de 

identificare 

 

Anul şcolar 

2015 2016 

 

Planificarea 

orelor de 

consiliere 

şcolară în 

cabinetul  de 

asistenţă 

psihopedagogic

ă astfel încât 

 

 

Elevii 

Parinții 

Cadrele 

Director 

Directori  

aduncți 

Cadre 

didactice 

Diriginți 
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OG4. Creşterea autonomiei Liceului Borșa, prin eficientizarea procesului de descentralizare 
 

 

a elevilor Sprijinirea dirigintilor cu 

materiale informative privind 

cariera 

Oferirea de consiliere-
examinare-orientare-suport 
tuturor elevilor, părinţilor şi 
CD din UPJ, prin consilierii 
şcolari 

 
Colaborare strânsă între 

diriginţi şi consilierul şcolar, 

cu ţintă directă pe oferirea 

de consultanţă profesională 

acordată elevilor 

 

 

Rapoarte de 

activitate 

 

toţi elevii să 

aibă acces la 

consiliere 

obiectivă 

Derularea în 

Unitatea 

Şcolară  a 

activităţilor care 

promovează 

dezvoltarea 

durabilă 

 

didactice  

Consilier 

şcolar 

Obiective 

specifice 

Măsuri şi acţiuni 

planificate pentru 

atingerea obiectivului 

specific 

Resurse 

necesare 

Termen 

de 

realizare 

Indicatori de 

realizare 

Beneficiari Responsabili 

Aplicarea 

prevederilor 

legislative în 

domeniul 

descentralizăr

Cunoaşterea, aplicarea şi 

respectarea LEN, 

metodologiilor, 

documentelor emise de 

MECS, ISJ 

 

Strategia 

învăţă-

mântului 

Permanent 

 

Existenţa şi 

cunoaşterea 

legislaţiei 

specifice 

educaţiei  
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ii 

învăţământul

ui 

preuniversitar 

Asigurareauneitransparenţeacondu

ceriiliceuluiprintr- 

oinformarecorectăamembrilorConsi

liuluideAdministrație 

şiatuturorşefilordecompartimente,c

utoateproblemele. 

Numirea responsabililor de 

catedra, comisiilor Metodice, 

comisiilor de lucru, avizarea 

planului de activitate a 

acestora. 

Prelucrarea cadrelor 

didactice in scopul aplicarii 

corecte a legislatiei in 

vigoare, ptr. cunoasterea 

documentelor manageriale 

la nivelul catedrei 

Organizarea si desfasurarea 

programului de consultatii si 

consiliere– pentru profesori 

diriginti, program de serviciu 

al directorilor si 

coordonatorului educativ, 

program de lucru cu publicul 

la secretariat 

Introducerea la timp a 

preuniversitar 

din judeţul 

Maramureş 

 

 

 

Procese 

verbale ale 

ședințelor de 

lucru 

 

Cadre didactice 

 

 

 

Sefi de catedre 

 

 

Cadre didactice 

 

 

 

 

 

 

 

Directori 

 

 

 

Consiliul de 

administratie 
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datelor corecte în aplicaţia 

naţională SIIIR 

 

Formarea 

managerilor 

educaţinali şi 

a 

personalului 

administrativ 

Asigurarea acoperirii 

normelor prin încadrarea cu 

personal didactic, didactic 

auxiliar, nedidactic 

Comunicarea ritmică a 

informaţiilor legate de 

etapele de mobilitate a 

personalului şi cerinţelor 

acestor etape 

Informarea şi depunerea 

dosarelor cadrelor didactice 

cu privire la concursul de 

obţinere a calităţii de expert 

in management educaţional 

Promovarea imaginii 

instituţiei 

Strategia 

învăţă-

mântului 

preuniversitar 

din judeţul 

Maramureş 

 

 

 

Site  

 

Avizier  

 
 

 

Permanent 

 

Includerea 

cadrelor 

didactice care 

îşi exprimă 

dorinţa şi a 

personalului 

din 

compartimentu

l contabilitate 

în cel puţin un 

program de 

formare  
 

 Directori,  

Secretar 

Informatician 
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OG5. Prevenirea, reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de 

violenţă şcolară 

 

 

Obiective 

specifice 

Măsuri şi acţiuni 

planificate pentru 

atingerea obiectivului 

specific 

Resurse 

necesare 

Termen 

de 

realizare 

Indicatori de 

realizare 

Beneficiari Responsabili 

Aplicarea 

prevederilor 

legislative în 

domeniul 

monitorizării, 

prevenirii şi 

reducerii 

absenteismul

ui şi 

abandonului 

şcolar 

Corelarea strategiei Liceului 

Borsa cu strategia ISJMM 

privind rata absenteismului 

şcolar 

Identificarea cazurilor 

problemă, elaborarea unui 

studiu de specialitate 

tematic 

Informarea permanentă a 

familiilor privitor la frecvenţa 

şi comportamentul elevilor, 

la rezultatele şcolare ale 

acestora 

Desfăşurarea de activităţi 

prin intermediul cărora să se 

 

Planul de 

măsuri  

 
Statistici 

 

 

 

Procese 

verbale 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

Reducerea 

numărului 

absenţelor cu 

cel puţin 10% 

faţă de anul 

şcolar 

precedent  
 

 

 

Elevi 

Părinţi 

 

Diriginţi 

 

 

Directori 

 

 

Diriginţi 

 

 

Consilier 

şcolar 
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promoveze un 

comportament adecvat al 

elevilor şi diminuarea 

absenteismului şcolar 

Consilierea elevilor  şi  a 

părinţilor de către diriginţi şi 

consilierul şcolar 

Consilier 

educativ 

Prevenirea 

fenomenului 

de violenţă 

şcolară 

Implementarea planului de 

măsuri privind creșterea 

siguranței în unitățatea de 

învățământ în anul școlar 

2015 – 2016 

Încheierea unui protocol de 

colaborare între Liceul 

Borşa şi Poliţia Locală  

 

Realizarea planului 

operational privind 

reducerea violenţei în 

mediul şcolar 

 

Realizarea de catre diriginţi 

a unor activităţi privind 

Plan de 

măsuri 

privind 

siguranţa 

elevilor 

 

Proiecte 

educaţionale 

cu tema 

prevenirii 

violenţei în 

mediul şcolar 

Mapa 

consilierului 

şcolar, fişa 

consiliatului 

 

An școlar 

2014-2015 

 

Reducerea 

violenței în 

mediul 

educațional cu 

3%, printr-o 

implicare mai 

sporită a 

elevilor în viaţa 

şcolii 

Elevi 

Părinţi 

Comunitatea 

locală 

Cadre didactice 

 

 

Directori 

Consilier  

școlar,  

consilier 

educativ,  

Diriginti,  
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prevenirea violenţei 

 

Activități de consiliere 

individuală și de grup/ 

colectivă pentru elevii care 

manifestă forme de violență 
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OG6. Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimă a organizării şi desfăşurării examenelor 

naţionale 

 




Obiective 

specifice 

Măsuri şi acţiuni 

planificate pentru 

atingerea obiectivului 

specific 

Resurse 

necesare 

Termen 

de 

realizare 

Indicatori de 

realizare 

Beneficiari Responsabili 

Asigurarea 

cadrului legal 

pentru 

evaluările 

internaţionale 

Monitorizarea prin inspecţia 

şcolară a aplicării în 

activitatea la clasă a tipurilor 

de evaluare practicate 

Verificarea elaborării şi 

aplicării la clasă a probelor 

de evaluare corelate cu 

modelele furnizate de CNEE 

şi adaptate particularităţilor 

colectivelor de elevi, 

respectând programa 

şcolară 

 

Fise de 

observare a 

lecției 

 

Teste  

Modele 

furnizate de 

CNEE 

 

An şcolar 

2015- 

2016 

 

Creşterea 

rezultatelor 

obţinute la 

evaluările 

naţionale cu 1% 

faţă de anul 

şcolar 

precedent 

 

Elevi 

Cadre didactice 

 

Directori 

Sefi de 

catedre 

Diriginti 

Membrii 

Consiliului de 

administrație 

 

Organizarea 

şi 

monitorizarea 

desfăşurării 

în condiţii 

Analizarea  modului de 

organizare şi desfăşurare a 

examenelor naţionale  

Întocmirea unui plan de 

 

Fise de 

observare a 

lecției 

 

An școlar 

2015-2016 

 

Creşterea 

rezultatelor 

obţinute la 

evaluările 

 

Elevi 

Cadre didactice 

 

Directori 
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OS 7. Monitorizarea  modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a 

infrastructurii unităţii de   învăţământ 

 

 

optime a 

examenelor 

naţionale la 

toate 

nivelurile 

prevăzute de 

lege 

măsuri cuprinzând activităţi 

de consiliere, monitorizare, 

control şi remediere, cu 

scopul ameliorării 

rezultatelor elevilor la 

examenele naţionale 

Asigurarea unui program de 

activităţi remediale/ de 

pregătire suplimentară a 

elevilor 

Organizarea de simulări ale 

examenelor naţionale la 

fiecare probă de examen 

 

Teste  

Plan remedial 

lunar 

 

broşuri de 

aplicaţie cu 

modele de 

itemi 

naţionale cu 1% 

faţă de anul 

şcolar 

precedent 

Membrii 

Consiliului de 

administrație 

 

Obiective 

specifice 

Măsuri şi acţiuni 

planificate pentru 

atingerea obiectivului 

Resurse 

necesare 

Termen 

de 

realizare 

Indicatori de 

realizare 

Beneficiari Responsabili 
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Director: prof. Şteţco Ştefan 

 

 

                            Director adjunct: Bota Sava                                                          Director adjunct: Ciocanea Diana Lioara                    

specific 

Actualizarea 

bazei 

materiale 

existente si 

necesare 

Stabilirea priorităților în 

vederea repartizării 

fondurilor,a mijloacelor fixe 

și a obiectelor de inventar 

Identificarea resurselor 

extrabugetare de finantare 

Analiza necesarului 

lucrarilor de reparatii si 

investitii  

Accesarea de fonduri 

nerambursabile;  

Accesarea de fonduridin 

partea Consiliului Local 

 

Proiectul 

planului de 

şcolarizare 

 

 

 

 

Permanent 

Gestionarea 

eficientă a 

tuturor 

resurselor 

financiare în 

scopul 

dezvoltării 

optime a Unitații 

Școlare 

 

Cadre didactice 

elevi 

Directori, 

contabil, 

Consiliul de 

administrație 
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