
Anexa a PDI 2014-2018 

PLAN OPERAȚIONAL 2014-2015 

Ținta strategica: RECONSIDERAREA MANAGEMENTULUI LA NIVELUL SCOLII SI AL CLASEI 

OBIECTIVE RESURSE RESPONSABIL ORIZONT 

DE TIMP 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
FINANCIARE UMANE AUTORITATE 

1.Monitorizarea activității 

didactice din școală,privind 

învățarea centrată pe elev; 

-Proprii Responsabi

lii de 

comisii 

metodice; 

 

-C.P. 

- Cond. școlii; 

 

-Directori; 

- Consilierul 

educativ; 

An școlar 

2014-2015 

-Analiza periodică a 

progresului școlar; 

 

2. Monitorizarea activității 

cadrelor didactice.; 

-Bugetare  

-Extrabugetare 

-Cond. 

școlii; 

-Respons. 

formare 

continuă; 

C.P. 

-Directorul 

școlii 

- Conducerea 

școlii; 

. 

An școlar 

2014-2015 

 

-Inspecții tematice; 

-Inventarierea inovațiilor 

didactice eficiente; 

3.Monitorizare și consiliere 

privind utilizarea softului 

educațional în lecții ; 

-Bugetare  

-Extrabugetare 

-C.P. 

- Respons. 

formare 

continuă; 

-Respons. 

comisiilor 

metodice; 

 

-Conducerea 

școlii; 

 

 

An școlar 

2014-2015 

-Semestial 

-Demonstrații practice de 

diseminare;  



4.Susținerea de lecții 

demonstrative în cadrul 

Comisiilor metodice ,a 

Cercurilor pedagogice; 

-Proprii  -Consiliul 

profesoral; 

-Comisii 

metodice; 

- Respons. 

comisiilor 

metodice 

-I.S J. 

 

- Conducerea 

școlii; 

-Șefii de Catedre 

An școlar 

2014-2015 

-Semestial 

- Prin numărul de lecții și 

calitatea acestora; 

5.Organizarea și coordonarea 

acțiunilor de stimulare și 

desfășurare a evaluărilor 

naționale 

-Bugetare  

-Extrabugetare 

Comisia 

responsabil

izata 

-Respons. 

comisiilor 

metodice; 

 

-Conducerea 

școlii; 

 

 

An școlar 

2014-2015 

-Semestial 

-Analize comparative și 

diagnostice; 

 

6.Valorificarea experienței 

didactice prin participarea la 

examenele naționale și la 

concursurile școlare .  

-Bugetare  

-Extrabugetare 

-C.P. 

-prof.de 

specialitate 

-Respons. 

comisiilor 

metodice; 

-I.S.J. 

 

-Conducerea 

școlii; 

 

 

An școlar 

2014-2015 

 

-Analize periodice ale 

nivelului de performanță. 

 

 

Tinta strategica: FORMAREA CONTINUA A CADRELOR DIDACTICE  

 

OBIECTIVE RESURSE RESPONSABIL ORIZONT 

DE TIMP 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
FINANCIARE UMANE AUTORITATE 



1. Participarea cadrelor 

didactice la stadiile de 

formare continuă oferite de 

universități,  C.C.D. sau alti 

furnizori de formare 

-Bugetare 

-Burse de 

studiu 

-Autofinantare 

-Formatori  -I.S.J 

-C.C.D. 

- furnizori de 

formare 

- Conducerea 

școlii 

-I.S.J 

  

An școlar 

2014-2015 

Conform 

planificării 

-Convocarea întălnirilor și 

anunțarea temelor 

-Certificate / adeverințe de 

participare 

2.Constituirea de echipe în 

vederea realizării de proiecte 

educaționale sau parteneriale 

-Bugetare 

-Extrabugetare 

-Fonduri 

speciale 

-Autofinantare 

-Echipele 

de proiect 

 

-Conducerea 

scolii si a 

institutiilor 

partenere 

-Comisia de 

proiecte 

 

-C.A. 

-Comisia de 

proiecte 

An școlar 

2014-2015 

Conform 

ofertelor / 

apelurilor 

lansate 

-Asigurarea condițiilor de 

logistică(spațiu,aparatură,

multiplicarea 

materialelor,telefon etc.) 

-Creșterea ratei de succes 

școlar 

3. Sprijinirea inițiativelor și 

stimularea creativității 

cadrelor didactice 

-Bugetare 

-Extrabugetare 

-Sponsorizări 

-C.P. 

-Respons. 

comisiilor 

metodice și 

pe activități 

-Consiliul de 

administrație 

-Inspectori 

școlari de 

specialitate 

- Conducerea 

școlii 

An școlar 

2014-2015 

 

-Stimulare salarială 

(gradații de merit,premii) 

-Articole în presa locală,în 

revista școlii 

4. Informarea permanentă a 

personalului 

didactic si nedidactic privind 

noi oportunitati de dezvoltare 

profesionala (utilizarea 

metodelor de învăţare centrată 

pe elev, educatie non-formala, 

management de proiect, 

achizitii, biblioteconomie, etc)  

-Bugetare 

-Autofinantare 

 

-C.P. 

-Respons. 

comisiilor 

metodice și 

pe activități 

-Consiliul de 

administrație 

-ISJ 

-Furnizori de 

formare 

- Conducerea 

școlii 

An școlar 

2014-2015 

 

- Cadre didactice informate 

în procent de 100% prin 

afișarea noutăţilor apărute, 

corespendenta sau site-ul 

scolii, s.a.  

 

 

Tinta strategica:  ADMITEREA TUTUROR ABSOLVENTILOR IN LICEE 

 

OBIECTIVE RESURSE RESPONSABIL ORIZONT INDICATORI DE 



FINANCIARE UMANE AUTORITATE DE TIMP PERFORMANȚĂ 

1. Desfasurarea examenelor 

nationale in bune conditii 

-Bugetare 

-Autofinantare 

-Cadre 

didactice 

-I.S.J 

 

 

- Conducerea 

școlii 

-I.S.J 

  

An școlar 

2014-2015 

Conform 

planificării 

MEN 

- Cadre didactice, elevi si 

parinti  informati în 

procent de 100% ; 

- Examene organizate 

- Rata de admitere in liceu 

2. Consilierea elevilor şi a 

părinţilor   pentru orientarea 

scolara si profesionala a 

elevilor 

 

-Autofinantare - Psiholog 

scolar 

-Diriginti 

-Profesori 

de 

specialitate 

-Consilier 

educativ 

-Conducerea 

scolii  

- Psiholog scolar 

 

An școlar 

2014-2015 

 

-Asigurarea condițiilor de 

logistică(spațiu,aparatură,

multiplicarea materialelor.) 

-Creșterea ratei de succes 

școlar 

3. Asigurarea pregatirii 

suplimentare a elevilor la 

obiectele la care sustin 

examenele nationale cu accent 

pe metode de lucru 

diferentiate.  

 

 

-Bugetare 

-Autofinantare 

 

-C.P. 

-Respons. 

comisiilor 

metodice  

-Consiliul de 

administrație 

 

- Conducerea 

școlii 

An școlar 

2014-2015 

 

-Program de pregatire 

suplimentara; 

-Frecventa elevilor la 

intalnirile programate 

 

 

4 . Pregatirea, organizarea si 

desfasurarea simularii 

examenelor pentru examenele 

nationale 

  

-Bugetare 

-Autofinantare 

 

-C.P. 

-Respons. 

comisiilor 

metodice  

-Profesori 

coordonato

ri din 

scolile 

structura 

-Consiliul de 

administrație 

 

- Conducerea 

școlii 

Conform 
calendarului 
stabilit de 

ISJ 

Examene organizate 

Rezultate simulari 

 



  Ținta strategica: MENTINEREA IN SCOALA A UNUI CLIMAT DE SIGURANTA FIZICA SI PSIHICA NECESAR DERULARII 

ACTIVITATILOR SCOLARE SI EXTRASCOLARE 

 

OBIECTIVE RESURSE RESPONSABIL ORIZONT 

DE TIMP 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
FINANCIARE UMANE AUTORITATE 

1.Inițierea de proiecte 

educaționale cu instituțiile 

care monitorizează 

respectarea drepturilor 

copilului; 

-Bugetare -C.P. 

 

-C.A. 

-Poliția locală 

-Conducerea 

școlii; 

-Consilierul 

educativ; 

An școlar 

2014-2015 

-Participarea reprezentaților  

Poliției la orele de dirigenție; 

-Creșterea climatului de 

siguranță fizică și psihică a 

elevilor; 

2. Dezvoltarea serviciilor 

educaționale de consiliere 

școlară pentru elevi și părinți; 

-Bugetare  

-Extrabugetare 

-Consilier 

școlar; 

-Consilier 

educativ 

C.A. 

-Poliția locală 

-Director 

 

Consilierul școlar; 

-Semestrial -Proiecte comune cadre 

didactice-elevi-părinți; 

-Antrenarea părinților în 

activitățile extrașcolare; 

3.Cunoașterea factorilor de 

risc și a consecințelor actelor 

de delicvență juvenilă ; 

-Bugetare  

-Extrabugetare 

-Consiliul 

profesoral 

-Respons. 

comisiilor 

metodice; 

-Conducerea 

școlii; 

-Consilierul școlar; 

-Consilierul 

educativ; 

- Semestrial -Întâlniri periodice ale elevilor 

cu reprezentanți ai Poliției și 

Jandarmilor; 

-Armonizarea climatului de 

muncă; 

 

 



4.Extinderea rețelei de 

supraveghere video a locurilor 

cu potențial de risc. 

-Bugetare  

-Extrabugetare 

-Director -Director  -Director An școlar 

2014-2015 

-Verificarea periodică a 

situațiilor problematice cu 

adoptarea de măsuri adecvate 

în timp util. 

 

 

 

Tinta strategica:  DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR EDUCATIONALE, A PROGRAMELOR COMUNITARE SI REALIZAREA UNOR 

PROIECTE EUROPENE CARE SA CREASCA DIMENSIUNEA EUROPEANA A SCOLII 

 

  

NR. 

CRT. 
ACŢIUNI / MĂSURI 

RESURSE 
ORIZONT 

DE TIMP 
EVALUARE 

UMANE 
MATERIALE ŞI 

FINACIARE 

1 Cunoaşterea actelor normative care 

reglementează activitatea educativă 

Consilier scolar 

Dirigniti,invatatori 

Documentaţie specifică  

Octombrie 

2014 

  

2 Elaborarea/Promovarea programului 

activităţilor educative scolare  extraşcolare 

Consilier educativ 

Comisia de proiecte 

Programe / Proiecte 

Oferta / Calendar ISJ si MEN 
Corespondenţă 

Noiembrie  

2014 

 

Postari 

Afisari 



3 Întocmirea parteneriatelor educaţionale. 

 

Consilier educativ 

Responsabili comisii 

metodice 

          Cadre didactice 

Director 

Documentaţie specifică 
 

permanent Parteneriate 

Protocoale 

      

  

4 Desfasurarea unor workshop-uri cu 

responsabilul Comisiei pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar 

Consilier educativ 

Responsabil comisie 

 

Documentaţie specifică  Mai 2015 Echipa de 

lucru 

responsabili

zată 

5 Organizarea Consiliului elevilor  Consilier educativ 

Diriginti 

Psiholog 

 

Documentaţie specifică 
 

Octombrie 

2014 

Echipa de 

lucru 

responsabili

zată 

6 Organizarea Consiliului reprezentativ al 

părinţilor 

Consilier educativ 

Psiholog scolar 

Director 

Documentaţie specifică  Noiembrie 

2014 

Echipa de 

lucru 

responsabili

zată 

7 Organizarea de programe specifice pentru 

ed. ptr. dezv. personală, ed. inter şi 

multiculturală, ed. pentru pace, ed. ptr. 

Consilier educativ 

Diriginti 

Documentaţie specifică 

 

Permanent  Activitati 

specifice 



drepturile copilului, ed. pentru sănătate, 

prevenirea abandonului şcolar, prevenirea 

traficului de persoane, prevenirea exploatării  

prevenirea violenţei şi abuzului asupra copilului 

prin muncă a copiilor, promovarea egalităţii de 

şanse (non-discriminare, grupuri dezavantajate), 

ed. ptr. dezvoltarea comunitară , ed. Ecologică 

 

 

 

 

Psiholog 

 

8 Îmbunătăţirea imaginii şcolii prin ambientizarea 

personalizată, apariţii în presă, pe site-uri 

educaţionale 

Consilier educativ 

Director 

Coordonatori proiecte 

 

Articole mass-media, TV, 

Articole in presa de 

specialitate 

Site scoala 

Panouri prezentari 

Revista scolii 

Permanent Articole 

Site 

actualizat 

Postari 

 

 

 

 Director, 
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