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PRIORITATEA 1: Perfecţionarea actului didactic si promovarea învăţării centrate pe elev 

Obiectiv: Promovarea educației diferențiate prin adaptarea demersului instructiv-educativ la nevoile imediate și de perspectivă ale elevului   

Ţinta: Formarea unei atitudini deschise in abordarea actului educativ și în relaţiile profesori-elevi-părinți-comunitate pentru crearea unui climat favorabil obţinerii performantelor 

Context: (Scurta descriere a problemei si a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesita îmbunătăţire) 

Calitatea activităţii didactice in scoală este data de capacitatea sa de a-si  multiplica efectele formative asupra elevilor si de a evita acele situaţii  in care învăţarea devine un proces de 

memorare a răspunsurilor date unor întrebări, pe care elevii înşişi nu si le-au pus niciodată. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului( ce trebuie sa se 

întâmple) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana / 

persoanele  

responsabile 

Parteneri: Cost Sursa de 

finanţare 

Informarea permanenta a 

personalului didactic privind noile 

abordări conceptuale ale reformei, 

ale curriculumu-lui naţional si ale 

noutatilor in domeniu la nivel national 

si european 

Şedinţe de informare organizate lunar: 

-avizier cu noutăţile apărute 

-baza de date cu noutăţile in domeniu 

apărute 

- utilizarea platformelor educationale e-

Learning si eTwinning. 

Lunar  

Resp. Asig calităţii  

Responsabili  arii 

curriculare  Nastase 

Silvia, Chilan 

Desdemona, Popa 

Elisabeta, Voicu Jean, 

Hristea Vişan  

ISJ,CCD 150 LEI 

Buget local 

Proiectul  

Erasmus + 

Familiarizarea cadrelor didactice cu 

strategiile moderne, motivaţionale de 

predare-învăţare prin organizarea in 

şcoală a unor cursuri de 

perfecţionare in acest sens 

Min 70% din ore se vor desfăşura 

utilizând metode active de învăţare și 

mijloace moderne din dotar. 

Accesare platforme de e-Learning. 

Participare la cursuri în prop. de 70% 

 

Permanent  

Director, Pană 

Magdalena  

Dir. Adj 

Resp. Asig calităţii Vasile 

Mircea 

 

ISJ,CCD 300 LEI 

Venituri 

extrabugetare 

Accesarea de 

fonduri europene 

Stimularea si încurajarea elevilor 

pentru participarea la concursuri si 

olimpiade 

Premii acordate pentru rezultate 

deosebite 

 

Permanent  

Director, Pană 

Magdalena 

Dir. Adjunct Marin 

Nicoleta 

Agenţi economici, 

Comitetul părinţilor, 

ISJ 

500 LEI 

Venituri 

extrabugetare 

Accesarea de 

fonduri europene 
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Profesorii diriginţi 

Proiectarea si desfăşurarea lecţiilor 

prin respectarea principiilor didactice 

si promovarea învăţării centrate pe 

elev si valorilor europene 

Elaborarea, utilizarea în proporție de 

75% de instrumente didactice specifice 

fiecărei discipline 

Aplicarea în practică a cunoștințelor și 

competențelor dobandite în cadrul 

cursurilor de formare, a vizitelor de 

studiu la școlile implicate în derularea 

proiectelor multilaterale. 

Permanent 

Director, Pană 

Magdalena 

Cadre didactice 

ISJ,CCD, consiliul 

Consultativ al 

elevilor, Consiliul 

consultativ al 

părinţilor 

- 
Accesarea de 

fonduri europene 

Stabilirea nevoilor de formare si 

dezvoltare a cadrelor didactice şi 

participarea la stagii de perfecţionare 

nationala si europeana 

Participare a 40% de cadre did la cursuri 

de formare, grade did. 

Ameliorarea calităţii activităţii didactice 

şi centrarea activităţii pe elev 

Diseminarea si aplicarea in practica 

pedagogica cunostintelor dobandite cu 

ocazia vizitelor de studiu/formare din 

cadrul proiectelor naționale/ europene 

Permanent  

Responsabili arii 

curriculare, responsabil 

comisie formare  

ISJ, CCD - 

Accesarea de 

fonduri 

bugetare/europene 

Aplicarea Programului de prevenire 

si combatere a abandonului scolar si 

reducerea absenteismului in raport 

cu cerintele Uniunii Europene 

Scăderea numărului cazurilor de 

abandon şcolar sub 10% 
Permanent 

Prof diriginţi, 

responsabilul comisiei 

diriginţi 

Consilier 

psihopedagogic, 

CJAP 

- - 
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PRIORITATEA 2: Insertia socio-profesionala a tinerilor pe piata muncii din tara si din Uniunea Europeana 

Obiectiv: Dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbările sociale și de pe piaţa muncii din perspectiva integrării în UE și al reformei educaţionale 

Ţinta: Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii nationale si europene si la nevoile elevilor 

Context: (Scurta descriere a problemei si a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesita îmbunătăţire) 
Şcoala trebuie sa vizeze  nu numai educarea si formarea de tineri bine instruiţi ci si pregătirea de absolvenţi direct angajabili si imediat productivi. Descreşterea constanta a ofertei de locuri 
de munca necalificată sau slab calificata, dezvoltarea rapida in plan tehnologic , diseminarea si punerea in practica a noilor idei economice, cer din partea scolii o din ce in ce mai mare 
flexibilitate, capacitate de adaptare si obţinerea unui nivel ridicat de educaţie si formare a viitoarei forte de munca in context national si european 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului( ce trebuie sa se 

întâmple) 
Rezultate aşteptate(măsurabile) 

Data până la 
 care vor fi 
 finalizate 

Persoana /persoanele 
responsabile 

Parteneri: Cost Sursa de finanţare 

Realizarea unei oferte educaţionale 
complexe adaptată nevoilor 
comunităţii locale si bazei materiale 
de care dispune şcoala care sa 
contribuie la formarea de 
profesionisti in domeniu 

Propuneri privind planul de şcolarizare, 
realizarea  în procent de 100% 

Formarea de competente si deprinderi in 
concordanta cu exigentele de pe piata 
muncii din tara si Uniunea Europeana 

Decembrie 
2018 

Director Pană 
Magdalena 

Consiliul local, agenţii 
economici, ISJ, 
Consiliul Consultativ 
al părinţilor, Consiliul 
Ccnsultativ al elevilor 

- 

Realizarea de 
proiecte in 
parteneriat 
educational cu scoli 
din tarile UE 

Monitorizarea absolvenţilor pe piata 
muncii  

Chestionare aplicate  unui procent de 80% 
dintre absolvent işi interpretarea lor 
statistică 

Iulie-august 
2019 

Director, resp CEAC, 
secretar 

Absolventi 200 LEI Buget local 
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Mediatizarea permanenta a ofertei 
educaţionale a scolii la nivel local/ 
european. 

Broşuri, pliante cuprinzând oferta scolii , 
care vor fi împărţite elevilor de gimnaziu, si 
elevilor absolvenţi de liceu; organizarea 
unor activităţi de tipul „Ziua porţilor 
deschise”, participarea la Bursa de valori 
educationale; Organizarea unor schimburi 
de experienţă cu elevii şcolilor din tara si 
din strainatate; Popularizarea şcolii, prin 
intermediul mass-mediei locale, rețele de 
socializare oficiale si prin participare la 
proiecte derulate in parteneriat cu scoli și 
din Uniunea Europeana 

Permanent 

Directori  
Responsabil  comisie 
imagine şi comunicare 
Consilierul cu probleme 
educative şcolare si 
extraşcolare,  

Şcolile generale din 
zona, ISJ, mass-
media locală, scolile 
partenere din cadrul 
proiectelor 
multilaterale. 

500 LEI 

Bugetul local 

Accesarea de 
fonduri europene 
prin diferite 
programe  

Elaborarea curriculumu-lui la decizia 
scolii in raport cu opţiunile, 
aptitudinile si interesele elevilor 

Programele pentru disciplinele opţionale 
care să promoveze valorile societăţii 
contemporane si sa vină în acord cu 
interesele elevilor 

Octombrie 
2018– 
Februarie 
2019 

Resp. Comisiei pentru 
curriculum 

Resp. Arii curriculare  

ISJ, Agenţi economici 
de specialitate 

- - 

Implicarea reprezentanţilor 
angajatorilor in desfăşurarea de 
examene de certificarea 
competentelor profesionale si in 
elaborarea de CDL-uri 

Cel puţin 1 agent economic participant la 
elaborarea de CDL-uri şi la desfăşurarea 
exemenelor de certificare a competenţelor 
profesionale 

Septembrie 
2018 

Resp. Arie curriculară 
„Tehnologii”  

Agenţi economici - - 

Elaborarea proiectului activităţilor 
şcolare si extraşcolare si al 
concursurilor şcolare  

Proiect de activităţi care să cuprindă min 4 
activităţi de orientare si consiliere 
profesionala 

Septembrie 
2018 

Consilierul cu probleme 
educative şcolare si 
extraşcolare  

Consiliul Consultativ 
al părinţilor, Consiliul 
Ccnsultativ al elevilor 

500 LEI Bugetul local 
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PRIORITATEA 3: Continuarea implementării  Sistemului Naţional pentru Asigurarea Calităţii 

Obiectiv: Creşterea calităţii activităţii instructiv-educative si manageriale din scoală 

Ţinta: Implicarea activa a 95% din cadrele didactice in activităţi de perfecţionare: grade didactice, sesiuni de comunicări ştiinţifice, cursuri de formare nationala si europeana in raport cu 
tendinţele de dezvoltare personala  si ale scolii in vederea îmbunătăţirii calităţii  procesului de învăţământ 

Context: (Scurta descriere a problemei si a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesita îmbunătăţire) 

Asigurarea calităţii in formarea profesionala cuprinde o serie de masuri luate asupra procesului de formare  aşa încât el sa poată fi adaptat, in funcţie de calitatea elevilor intraţi in formarea 
profesionala si sa asigure, la absolvire, competentele minimale specifice calificării. Masurile sunt de competenta centrale, regionale si europene. 
Proiectarea unui învăţământ modern si eficient, care sa corespunda cerintelor europene, presupune o foarte bună pregătire profesională a cadrelor didactice. Acestea trebuie să-şi 
actualizeze mereu informaţiile deoarece, pentru a asigura lumii de mâine cunoştinţele si deprinderile necesare profesorii trebuie sa răspundă de furnizarea si dezvoltarea conţinutului 
informaţional adecvat si in plus sa fie capabili sa gestioneze situaţiile tipice, sa stăpâneasca metode de cunoaştere si dezvoltare personală, sa promoveze cultura, traditiile si valorile 
europene. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului( ce trebuie sa se 

întâmple) 
Rezultate aşteptate(măsurabile) 

Data până la 
 care vor fi 
 finalizate 

Persoana /persoanele 
responsabile 

Parteneri: Cost 
Sursa de 
finanţare 

Implicarea cadrelor didactice ce au 
absolvit cursuri de managementul 
calităţii in implementarea sistemului 
de asigurare a calităţii in 
concordanta cu principiile 
invatamantului de calitate european 

Functionarea în parametrii reali a comisiei 
pentru evaluarea si asigurarea calităţii 
pentru realizarea integrală a standardelor 

Abordarea  standardelor la un  nivel înalt 
de calitate,  

Permanent 

Director, Pană 
Magdalena, Dir. 
Adj.Marin Nicoleta, 

Resp. Asig calităţii  

 

Inspectoratul Scolar 
Judetean Prahova 

Agentia Romana de 
Asigurare a Calitatii in 
Invatamantul 
Preuniversitar 

- 
Proiecte cu 
finantare 
europeana 
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Implementarea procedurilor si 
activităţilor de evaluare si asigurare 
a calităţii in activitatea educativa si 
cea manageriala 

Revizia unor proceduri  

Aplicarea  procedurilor deja elaborate și 
elaborarea altora conform cerințelor.  

August  2018- 
Iulie 2019 

Director, Pană 
Magdalena, resp 
comisie formare 
continuă, resp. Asig 
calităţii   

ISJ - - 

Facilitarea integrării debutanţilor in 
cultura organizaţionala a şcolii 

Cel puțin 2 asistenţe precum şi  activitatii 
de consiliere la nivelul catedrelor cu 
profesorii debutanţi/semestrial 

Aplicarea planului de consiliere al Comisiei 
de mentorat 

An școlar 2018 
- 2019 

Director, Pană 
Magdalena,  

Dir. Adj.Marin Nicoleta, 

Resp. Asig calitatii   

CCD,ISJ 200 LEI Venituri proprii 

Realizarea anuala a unui raport de 
evaluare interna pentru anul scolar 
anterior privind calitatea educaţiei in 
scoală 

Creşterea  calităţii activitatii instructiv-
educative oferita de scoală in concordanta 
cu cerintele si standardele europene 

Oct.   2018 

Director, Pană 
Magdalena 
 Dir. Adj. Marin Nicoleta  
Resp Arii curriculare 
Resp asig calitatii  

CCD,ISJ - - 
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PRIORITATEA 4: Proiectarea, organizarea şi monitorizarea instruirii practice în acord cu standardele de pregătire în domeniu, cu cerinţele actuale ale vieţii şi eticii profesionale 

si cerintele europene. 

Obiectiv:  Asigurarea calităţii pregătirii profesionale în vederea creşterii şanselor de integrare profesională şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă 

Ţinta: Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor cu minim 5% in fiecare an. 

Context: (Scurta descriere a problemei si a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesita îmbunătăţirea) 

Creşterea duratei scolarizarii, cu toate ca determina o sporire a gradului de calificare a forţei de munca nu duce in mod necesar la ridicarea ratei angajabilităţii ci la sporirea şansei de a găsi 

un loc de munca in domeniul de pregătire sau in altele conexe. Similar funcţionează si o alta realitate: nu este suficienta şcolarizarea pentru ca tânărul absolvent sa beneficieze de oferta 

pieţei muncii. Şcoala trebuie sa acţioneze activ pentru conturarea aspiraţiilor profesionale ale elevilor si pentru a-i pregăti pe aceştia in vederea adaptării la piaţa muncii din tara si din 

strainatate si schimbările sociale nationale si europene 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului( ce trebuie sa se 

întâmple) 

Rezultate aşteptate(măsurabile) 

Data pana la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana /persoanele 

responsabile 
Parteneri:   

Elaborarea  CDL-ului intrun sistem 

de parteneriat cu agenţii economici 

,in concordanta cu standardele de 

pregătire profesionala pentru fiecare 

domeniu si cerintele europene 

Lista  de discipline opţionale adecvate 

necesitaţii de pregătire profesionala a 

elevilor in raport cu standardele europene 

Septembrie  

2018 

Resp. Arie curriculară 
„Tehnologii”  

ISJ, Consiliul 

Consultativ al 

părinţilor, Consiliul 

Consultativ al elevilor 

- - 

Abordarea unor strategii didactice 

diferenţiate 

Materiale didactice specifice pentru  

laboratoarele de instruire practică 
Permanent 

Director, Pană 

Magdalena, Dir. 

Adj.Marin Nicoleta  

ISJ,CCD 1000 LEI Buget local 
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Efectuarea practicii la agenţii 

economici de profil  

Asigurarea locului de practică pentru 90% 

dintre de elevi. 

Monitorizare prezentei. Evluarea obiectiva 

a activitatilor desfașurate în practică. 

Permanent  

 

Director, Pană 

Magdalena Responsabil 

comisie metodica  

Agentii economici 7000 lei Bugetul local 

Implicarea agenţilor economici în 

activitatea şcolară prin participarea 

acestora la diferite acţiuni: proiecte, 

activităţi extraşcolare nationale si 

europene. 

Îmbunătăţirea colaborării şcoală-agent 

economic 

Inițierea unui proiect educativ local/regional 

cu participarea agenților de profil 

Promovarea traditiilor si valorilor europene 

ca rezultat al participarii elevilor si agentilor 

economice la schimburi de experienta  in 

cadrul proiectelor multilaterale  Erasmus+ 

Permanent 

Director, Pană 

Magdalena, cadre 

didactice 

Coordonatorii de 

proiecte multilaterale, a 

muncii educative 

ANPCDEF 

Agentii economici 

IȘJ 

1000 LEI 

Fondul Social 

European 

Sponsorizări 

agenţi 

economici 

Asigurarea îmbinării optime între 

teorie si practică prin îmbunătăţirea 

dotării laboratoarelor de instruire 

practică in raport cu standardele 

europene 

Dotarea corespunzătoare a atelierelor prin 

raportare la experienta si profesionalismul 

altor unitatilor scolare, parteneri europeni. 

Permanent 
Director 

Pană Magdalena 

ANPCDEF 

Centrul Naţional 

pentru Dezvoltarea 

Învăţământului 

Profesional şi 

Tehnic,ISJ  

10000 LEI 

Fondul Social 

European 

Buget local 
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PRIORITATEA 5: Dezvoltarea parteneriatului  scoală- familie- comunitate 

Obiectiv: Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovării imaginii scolii si a reprezentării intereselor acesteia la nivel european 

Ţinta: Creșterea numărului de proiecte, programe și parteneriate cu părinții, cu comunitatea și cu instituțiile de învățământ superior și de cultură 

Context: (Scurta descriere a problemei si a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesita îmbunătăţirea) 

Constituita ca un sistem deschis şcoala trebuie sa răspundă necesitaţilor sociale, exigentelor comunităţii din care face parte, sa dezvolte si sa menţină legăturile cu partenerii sociali si 
autorităţile nationale si europene. Managementul relaţional considera partenerii educaţionali drept o soluţie optima pentru problemele cu care se confrunta invatamantul si cauta sa aplice 
in practica experienta europeana. Deazvoltarea uniu real schimb social prin forme relațonale, parteneriate, dinamici colective, devine o sursă de netăgăduit a progresului economic și 
social. Atunci când strategiile de colaborare si parteneriat au la baza obiective clare, nevoi reale si relaţii de calitate  construite în timp  prin atitudini de încredere, loialitate, 
responsabilitate si respectarea angajamentelor, interacţiunea sociala devine eficientă. 

Actiuni pentru atingerea 
obiectivului( ce trebuie sa se 

întâmple) 
Rezultate aşteptate (măsurabile) 

Data pana la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana /persoanele 
responsabile 

Parteneri: Cost Sursa finanţării 

Formarea si motivarea personalului 
scolii pentru promovarea unei atitudini  
deschise  fata de comunitatea 
nationala si europeana 

Program de consultanta acordat de 
diriginţi – min 1 ora/ săptămâna  

Participarea la cursuri si stagii de 
formare in cadrul proiectelor 
europene  Erasmus+, Pestalotzi,etc 

August  2019 

Consilierul cu probleme 
educative şcolare si 
extraşcolare 
Coordonatorii 
proiectelor europene: 

ANPCDEF 

Comitetul 
reprezentativ al 
părinţilor, Comisia 
diriginţi 

 

- 
Proiecte 
europene  

Redimensionarea parteneriatului 
şcoala – părinte – elev, bazat pe 

Implicarea a minim 30% din părinţi 
in activităţi extracurriculare: 

Permanant  Consilierul cu probleme 
educative solare si 

Comitetul 
reprezentativ al 

500 LEI Fonduri 



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI" 

MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
 

                                                                       PLANUL  OPERAȚIONAL                                                                     11 
AN ȘCOLAR 2018 - 2019 

 

spiritul cooperant, pragmatic, deschis 
spre ceea ce înseamnă valoare 
nationala si europeana 

participarea la serbări festive, in 
rezolvarea problemelor 
administrativ gospodăreşti la nivelul 
scolii. 

Activități comune cu Asociația de 
părinți ”Youth four Europe” 

Stimularea autocunoașterii și 
cunoașterii reciproce a părinților și 
elevilor 

extraşcolare  părinţilor 

Asoociația părinților 

extrabugetare 

Sensibilizarea potenţialilor parteneri si 
identificarea intereselor acestora 
pentru valorilor comune nationale si 
europene 

Min 20% din activităţile 
extraşcolare, acţiuni de interes 
comunitar, organizate cu implicarea 
agenţilor economici 

Permanant  
Director, Pană 
Magdalena 

Agenţii economici 1000 LEI 
Fonduri 
extrabugetare 

Modernizarea laboratoarelor și a 
sălilor de instruire practică , a sălilor 
de clasă 

Laboratoare și sali de instruire 
moderne, adecvate necesităţilor si 
raportate la cerintele europene 
Implementare proiect ROSE 
 

Permanent  
Director, Pană 
Magdalena 
Coordonatori proiecte  

Consiliul local, Cadre 
didactice de 
specialitate, maiştrii 
instructori, Comitetul 
reprezentativ al 
părinţilor 

20000 LEI 

Buget local, 
venituri proprii, 
fonduri 
extrabugetare 
Atragerea de 
fonduri europene 
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Dezvoltarea unui proiect de 
parteneriat privind asigurarea 
securităţii elevilor şi cadrelor didactice 
în spaţiul şcolar 

Asigurarea pazei, restricţionarea 
accesului pe teritoriul şcolii 

Sistem centralizat de 
suparaveghere 

Septembrie 2018 

 

Noiembrie 2018 

Director, Pana 
Magdalena 

Comitetul de părinţi, 42000 
LEI 

Sponsorizare 
părinţilor 

PRIORITATEA 6: Dezvoltarea  infrastructurii si dotarea cu echipamente specifice pregătirii in concordanta cu standardele europene 

Obiectiv: Modernizarea infrastructurii si dotarea atelierelor si laboratoarelor  cu echipamente  performante pentru asigurarea unei pregătiri teoretice si practice de calitate, 

care sa corespunda cerintelor europene in domeniul pentru care se desfasoara pregatirea 

Ţinta: Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru realizarea activităţii instructiv- educative in concordanta cu cerintele europene 

Context: (Scurta descriere a problemei si a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesita îmbunătăţirea) 

Infrastructura scolii nu corespunde integral standardelor actuale nationale si europene iar echipamentele existente sunt afectate de uzura fizica si morala. Pentru a face  un învăţământ de 

calitate, avem nevoie in primul rând de o dotare tehnica adecvata. Astfel, scoală trebiue să devină un factor de progres social,  sa tina pasul cu viata care înseamnă evoluţie, transformare, 

înnoire, astfel încât nu mai putem crede si nici spera ca ceea ce era bun in sistemul de învăţământ de acum 20 de ani sa mai fie si astăzi. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului( ce trebuie sa se 

întâmple) 

Rezultate aşteptate(măsurabile) 

Data pana la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana /persoanele 

responsabile 
Parteneri: Cost Sursa finanţării 
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Îmbunătăţirea dotărilor specifice 

laboratoarelor în care se desfăşoară 

orele de instruire practică şi laborator 

tehnologic care sa corespunda 

exigentelor europene 

Achiziţionarea echipamentelor 

necesare formarii unor competente 

profesionale in concordanta cu 

cerintele europene 

Decembrie   

2018 

CA, serviciul financiar-

contabil 
Consiliul local 10.000 LEI 

Buget local, 

sponsorizări, 

venituri proprii, 

finanţare 

europeană 

Realizarea igienizarii salilor de clasa, 

atelierelor laboratoarelor, grupurilor 

sanitare, etc 

Cresterea confortului si asigurarea 

conditiilor optime pentru buna 

desfasurare a procesului instructiv-

educativ , a sanatatii si  sigurantei  

celor implicati. 

Permanent  
CA, serviciul 

financiar-contabil 
Consiliul local 200.000 LEI 

Buget local, 

sponsorizări, 

venituri proprii, 

finanţare 

europeană 

Anveloparea  celor doua corpuri ale 

scolii  

Optimizarea conditiilor de studiu si 

reducerea costurilor cu incalzirea in 

anotimpurile reci 

August  2019 
CA, serviciul financiar-

contabil 
Consiliul local 200.000 lei 

Buget local, 

sponsorizări, 

venituri proprii, 

finanţare 

europeană 

Reabilitarea si imprejmuirea cu gard a 

curtii scolii 

Cresterea sigurantei elevilor in 

mediul scolar si creearea unui 

aspect placut institutiei 

Iunie 

2019 

CA, serviciul financiar-

contabil 
Consiliul local 200.000 LEI 

Buget local, 

venituri proprii, 

finantare 

europeana 
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Asfaltarea cu bitum sau covor sintetic 

a terenului de sport al scolii 

Cresterea calitatii actului didactic si 

a confortului 

Iunie 

2019 

CA, serviciul financiar-

contabil 
Consiliul local 200.000 lei 

Buget local, 

venituri proprii, 

finantare 

europeana 

Dotarea cu calculatoare şi materiale 

didactice asemanator partenerilor din 

Uniunea Europeana 

 

Calculatoare pentru fiecare arie 

curriculară 

Alinierea la standardele si valorile 

europene in domeniul calitatii 

educatiei 

 

Decembrie 2018 
CA, serviciul financiar-

contabil 
Consiliul local, ISJ 32.000 lei 

Buget local, 

sponsorizări, 

venituri proprii, 

finanţare 

europeană 

Dotarea cabinetului multimedia cu 

mijloacele si materiale de un inalt nivel 

calitativ in raport cu cerintele 

europene 

Condiţii optime de desfăşurare a 

procesului instructiv- educativ 

Alinierea la standardele si valorile 

europene in domeniul calitatii 

educatiei 

Proiect ROSE 

Augus  2019 
CA, serviciul financiar-

contabil 
Consiliul local,  10.000 lei 

Buget local, 

sponsorizări, 

venituri proprii, 

finanţare 

europeană 

Imbogatirea fondului de carte al 

bibliotecii cu literatură de specialitate 

pentru calificările noi înfiinţate 

Achiziţionarea literaturii de 

specialitate corespunzătoare 

calificărilor existente în oferta 

şcolară 

August  2019 
CA, serviciul financiar-

contabil,  
Consiliul local,  3000 lei 

Buget local, 

Sponsorizări 
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PRIORITATEA 7: Integrarea elevilor cu nevoi speciale in fluxul educaţional si eliminarea tendinţelor de abandon şcolar.Sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite 

Obiectiv: Reducerea situaţiilor de abandon şcolar si acordarea unui sprijin constant din partea cadrelor didactice elevilor cu probleme deosebite pentru integrarea rapida in 

colectiv 

Ţinta: Reducerea anuala a ratei de abandon şcolar cu minim 2% si imbunatațirea rezultatelor la examenul de bacalaureat cu 10% 

Context: (Scurta descriere a problemei si a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesita îmbunătăţirea) 

Creşterea ratei de abandon şcolar reprezintă una din cele mai stringente probleme cu care se confrunta fiecare scoală. In condiţiile accentuării acestui fenomen este necesara elaborarea 

unei strategii de acţiuni si a unor acţiuni specifice pentru prevenirea abandonului şcolar si realizarea obiectivului Uniunii Europene de reducere a abandonului scolar sub 10% pana in anul 

2020. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului( ce trebuie sa se 

întâmple) 

Rezultate aşteptate(măsurabile) 

Data pana la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana /persoanele 

responsabile 
Parteneri: Costuri Sursa de finanţare 

Implementarea Proiectului ROSE  

Elaborarea unui program de consiliere 

si de sprijinire a elevilor  cu probleme 

la învăţătură si tendinţe de abandon 

şcolar 

Şedinţe de consiliere individuala – 
1/săptămână 

Permanent  

Durata 

proiectului 

Director, Pană 

Magdalena 

Echipa de proiect  

Consilier 

psihopedagogic 

CJAP, Diriginţi, 

profesor itinerant, 

consilier 

psihopedagogic 

Conform 

bugetului 

proiectului 

ROSE 

Buget proiect 

Bugetul local 
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Elaborarea unui program de sprijin a 

elevilor cu risc de abandon şcolar 

(„Întinde-le o mânâ de ajutor”) 

Implementarea programului şi 
reducerea ratei de abandon şcolar 

Permanent 

CA, consilier 

psihopedagogic, 

diriginţi, cadre didactice 

Resp comisie prevenire 

abandon școlar 

Părinţi, cadre 

didactice, elevi cu 

rezultate deosebite, 

consilier 

psihopedagogic, 

diriginţi 

 
Venituri 

extrabugetare 

Urmărirea săptămânală a rezultatelor 

la ore si a frecventei la cursuri, 

identificarea elevilor cu probleme de 

adaptare, cunoaşterea mediului 

familial, implicarea familiei si eventual 

a Politiei sau a altor organisme 

specializate in depistarea cauzelor, 

tendinţelor negative 

Realizarea unor fişe de observaţie 

pentru elevii cu probleme si 

urmărirea evoluţiei acestora 

- realizarea unei baze de date cu 

rata absenteismului 

Permanent  

Consilierul cu probleme 

educative şcolare si 

extraşcolare, profesorii 

diriginţi  

Resp comisie prevenire 

abandon școlar 

Comitetul reprezentativ 

al părinţilor,  consilier 

psihopedagogic 

500 lei Bugetul local 

Implicarea elevilor in activităţi conexe 

de nivel local și european, pe baza 

interesului acestora 

Implicarea unui numar crescut de 

elevi in cadrul proiectelor europene 

Erasmus+,JA România și a 

proiectelor de la nivel local precum 

și participare la concursuri școlare 

Permanent 

Conform grafice 

MEN, IȘJ  

Coordonator programe 

si proiecte europene 

Consilierul cu probleme 

educative şcolare si 

extraşcolare 

Consiliul consultativ 

elevilor 
1000 lei 

Implementarea de 

proiecte Comenius, 

Grundtvig si 

Erasmus+ 

Fonduri 

extrabugetare 

Implicarea părinţilor in reducerea ratei 

de abandon si absenteism 

Organizarea unui program de 

consiliere a părinţilor prin care sa 

fie informati si constientizati privind 

necesitatea realizarii obiectivului 

Uniunii Europene de reducerea a 

Permanent  
Coordonator proiecte şi 

programe 

Consiliul consultativ 

al părinţilor 
- 

Atragerea de fonduri 

europene pentru 

realizarea 

obiectivului UE 
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abandonului scolar sub 10%  

Recompensarea elevilor cu rezultate 

deosebite la învăţătura  

Acordarea de premii  

Implicarea elevilor cu rezultate 

deosebite la invatatura in proiecte 

europene pentru impartasirea 

experientei proprii  

Iunie  2019 

Director, Pană 

Magdalena, 

Coordonator proiecte și 

programe  

 

Comitetul 

reprezentativ al 

părinţilor, agenţi 

economici 

1000 lei 
Fonduri europene 

Venituri proprii 

Desfăşurarea activităţii în şcoală a 

profesorului itinerant,  pentru 

sprijinirea integrării in colectiv a 

elevilor cu nevoi speciale 

Fişe de observaţie pentru fiecare 

elev 

Şedinţe individuale şi de grup 

Permanent  

Profesor itinerant,  

consilier 

psihopedagogic  

ISJ, CJAP   Bugetul judeţean 

Elaborarea şi actualizarea unei baze 

de date  a elevilor cu CES   
Existenţa bazei de date Permanent 

Diriginţi, cadre 

didactice, Profesor 

itinerant, consilier 

psihopedagogic 

ISJ, CJAP   

Elaborarea şi actualizarea unei baze 

de date cu elevii cu risc de abandon 

şcolar (părinţi plecaţi în străinătate, 

elevi cu număr mare de absenţe, 

cazuri sociale, elevi proveniţi din familii 

dezorganizate) 

Existenţa bazei de date Permanent 

Diriginţi, cadre 

didactice, consilier 

psihopedagogic 

Societate care 

asigura mentenata 
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PRIORITATEA 8: Asigurarea securităţii elevilor şi cadrelor didactice în unitatea şcolară 

Obiectiv: Creşterea gradului de securitate al elevilor şi cadrelor didactice în unitatea şcolară 

Ţinta: Reducerea procentului de conflicte   

Context: (Scurta descriere a problemei si a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesita îmbunătăţirea) 

Creşterea num[rului de conflicte  reprezintă una din cele mai stringente probleme cu care se confrunta fiecare scoală. In condiţiileaccentuării acestui fenomen este necesara elaborarea unei 

strategii de acţiuni si a unor acţiuni specifice pentru prevenirea violenţei în mediul şcolar 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului( ce 

trebuie sa se întâmple) 

Rezultate 

aşteptate(măsurabile) 

Data pana la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana /persoanele 

responsabile 
Parteneri: Costuri 

Sursa de 

finanţare 

Monitorizarea comportamentului elevilor în 

timpul pauzelor şi după terminarea 

programului şcolar 

Achiziţionarea unui sistem de 
monitorizare  

Decembrie 2019 

CA, responsabilul 

comisiei antiviolenţă, 

diriginţi, cadre didactice 

Comitetul de părinţi, 

furnizori echipament 

video 

10.000 lei 
Sponsorizări, 

venituri proprii 

Asigurearea serviciului în unitatea şcolară 

de către cadrele didactice  

Prevenirea evenimentelor 
nedorite (acte de violenţă, 
prezenţa persoanelor străine în 
şcolaă, chiul) 

Permanent 

CA, consilier 

psihopedagogic, diriginţi, 

cadre didactice 

Părinţi, cadre 

didactice, elevi cu 

rezultate deosebite, 

consilier 

psihopedagogic, 

diriginţi 

- - 
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Lectorate cu părinţii pe tema violenţei în 

şcoală 

Implicarea părinţilor în viaţa 

elevilor 
Permanent  

Consilierul cu probleme 

educative şcolare si 

extraşcolare , profesorii 

diriginţi  

Comitetul reprezentativ 

al părinţilor,  consilier 

psihopedagogic 

- - 

Activităţi educative cu tematici antiviolenţă 

cu participarea poliţiei şi a consilierului 

psihopedagogic 

Realizarea planului operațional 

al factorilor responsabili cu 2 

activități/sem în vederea 

conştientizării de către elevi a 

urmărilor săvârşirii actelor de 

violenţă şi cunoaşterea legislaţiei 

în vigoare 

Permanent  

Coordonator proiecte şi 

programe, a comisiei 

antiviolență 

Consiliul consultativ 

elevilor 
- - 

Elaborarea unui program de consiliere a 

elevilor care au un comportament violent 

Identificarea și programarea 

acestor elevi 
Noiembrie  2019 

Responsabil comisie 

antiviolenţă 

Consilier 

psihopedagoşic, 

cadre didactice, 

Poliţia de Proximitate, 

părinţi, CJAR  

- - 
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PRIORITATEA 9: Continuarea aplicării în programul european de învăţatare pe tot parcursul vieţii  

Obiectiv: Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin creşterea calităţii activităţii didactice si promovarea culturii, traditiei si valorilor europene 

Ţinta. Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea creșterii calității actului de predare-învățare-evaluare, prin aplicarea unui curriculum bazat pe competențe-

cheie și prin promovarea învățării centrate pe elev 

Context: (Scurta descriere a problemei si a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesita îmbunătăţirea) 

 Experienta si cunostintele dobandite de cadrele didactice participante în nenumărate proiecte europene,  nu a constituit doar experiente de viata personala. Toate au  contribuit intr-o foarte 

mare masura la cresterea calitatii actului educational in scoala si,  prin aplicarea la clasele de elevi, au demonstrat imbunatatirea actului instructiv-educativ. Totodata s-a remarcat faptul ca, 

desi avand varste diferite, elevii au fost receptivi si interesati de cultura, traditiile si valorile europene aratandu-se atrasi si manifestand o dorinta din ce in ce mai mare de cunoastere. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului( ce 

trebuie sa se întâmple) 

Rezultate 

aşteptate(măsurabile) 

Data pana la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana /persoanele 

responsabile 

Parteneri: Costuri Sursa de 

finanţare 

Completarea și depunerea  formularului de 

aplicație pentru proiecte europene KA1 

Erasmus+, domeniul școlar pentru anul 

scolar 2019 – 2020 

 

Participarea  unui numar cat mai 
mare de cadre didactice la 
mobilitati pentru cresterea 
calitatii procesului instructiv 
educativ  

Februarie 2019  

Director Pana Magdalena 

Director adjunct Marin 

Nicoleta 

Responsabil comisie 

proiecte si programe 

europene  

Parteneri din tarile UE - - 

Completarea și depunerea  formularului de 

aplicație pentru proiecte europene KA2 
Participarea  unui numar cat mai 
mare deelevi, parinti si  cadre 

Februarie 2019 Asociatia de parinti Parteneri din tarile UE - - 
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Erasmus+, parteneriate strategice în 

domeniul școlar 

didactice la mobilitati pentru 
cresterea calitatii procesului 
instructiv educativ 

"Yuoth for Erurope" 

Aplicaţii la clasă a metodelor activ-

participate însușite, diseminari, Workshop-

uri pentru creșterea interesului de implicare 

în procesul de aplicare și desfașurare a 

proiectelor E+ 

Metode şi tehnici pedagogice noi Permanent Cadre didactice Elevi, cadre didactice - - 

 

 

 


