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Partea 1 
 

CONTEXT 
 

1.1. Specificarea scopului / misiunii  
Imaginea ideală a ceea ce vor să realizeze în viitor grupurile de interes de la  Liceul  

Tehnologic „Liviu  Rebreanu” Maieru, având în vedere şi obiectivele strategice pe termen 

lung şi mediu, s-a concretizat în: 

 
VIZIUNEA ŞCOLII 

 
LICEUL  TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MAIERU –O ŞCOALĂ EUROPEANĂ, O 

ŞCOALĂ PENTRU TOŢI 
 

MISIUNEA ŞCOLII 
 

ASIGURAREA UNUI MEDIU ŞCOLAR DESCHIS CĂTRE SOCIETATE, UNDE TOŢI 
FACTORII IMPLICAŢI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV CONTRIBUIE LA 
OFERIREA DE OPORTUNITĂŢI DE EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE DE COMPETENŢE 
DIVERSE TUTUROR CELOR INTERESAŢI PENTRU SPORIREA CALITĂŢII VIEŢII ŞI 
PROSPERITATE ECONOMICĂ. 
 

Misiunea unităţii noastre ca şcoală comunitară o reprezintă formarea unui absolvent de liceu 

(filiera tehnologică, profil Tehnologic şi Servicii) responsabil, autonom, cu capacitate de decizie în 

privinţa carierei, adaptabil la schimbare şi capabil de integrare în comunitate. 

 

Promovăm accesul egal la educaţie pentru atingerea calităţii serviciilor educaţionale, printr-o 

comunicare deschisă şi permanentă cu partenerii educaţionali şi sociali pentru transformarea şcolii într-o 

sursă de dezvoltare a comunităţii locale. Misiunea şcolii este de a fi deschisă pentru toţi cetăţenii, spre a 

le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională. 

 

Şcoala asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în 

parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine 

socio-culturală şi lingvistică diferită. 

 

Dorim să consolidăm viziunea unui liceu care să transforme informaţia în cunoaştere, să facilităm 

trecerea de la învăţământul informal bazat pe acumulare de cunoştinţe la cel formal bazat pe dobândirea 

de competenţe. 
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O dată definită misiunea, în continuare este foarte important să se realizeze asimilarea ei de către 

profesori, elevi, părinţi şi alţi parteneri sociali în scopul coagulării unei identităţi specifice şcolii noastre. 

 

Indiferent de domeniul de pregătire, şcoala pune accentul pe: 

 
 pregătirea elevilor pentru a dobândi capacitatea de a se adapta provocărilor dezvoltării dinamice 

a economiei, prin învăţare pe tot parcursul vieţii; 

 

 dobândirea de către elevi a competenţelor specifice domeniului de pregătire profesională; 

 

 formarea la aceştia a personalităţii autonome, creative, în consens cu exigenţele Comunităţii; 

 

 educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a demnităţii şi 

toleranţei ,a schimbului liber de opinii; 

 

 dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea 

sportului; 

 

 educaţia pentru o dezvoltare durabilă. 
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1.2. Profilul actual al şcolii 
 

Liceul  Tehnologic „Liviu Rebreanu” este situat pe Valea Someşului, în localitatea Maieru în 

judeţul Bistriţa- Năsăud, este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanţat din resurse publice. 

Poziţia geografică permite accesul uşor al elevilor din localitate şi din localităţile rurale şi urbane 

învecinate, atât cu mijloace auto cât şi cu trenul. 
 
 
 
Şcoala noastră este şcoala din Cuibul Visurilor, şcoala lui Rebreanu, şcoala Mariei Cioncan, şcoala cu o 

destinaţie sigură: succesul! 

Între măgurile care sunt legate ca un mănunchi ancestral de Someşul tot mai nărăvaş, sub 

privirile ninse ale Ineului, în legănatul domol al Cununei, şcoala măiereană are aproape 1200 de 

„contracte cu viitorul” pentru 10 grupe de preşcolari, 28 clase cu elevi în ciclul primar şi gimnazial, 9 

clase de învăţământ liceal zi şi seral, 4 clase de studii postliceale. În decursul anilor s-a ridicat şcoală 

după şcoală, în prezent patru localuri, reabilitate sau în curs de reabilitare. Beneficiem de o bază 

materială deosebită: săli cu mobilier modern, cabinete, laboratoare de fizică, biologie, chimie, 

informatică, sală de sport, teren de sport, bibliotecă, centru de documentare şi informare, ateliere pentru 

învăţământul Tehnologic. Corpul didactic este format din 75 cadre didactice având calificarea de 

specialitate necesară, o bună pregătire psihopedagogică, un deosebit simţ al datoriei şi instinctul necesar 

în depistarea nevoilor şi aşteptărilor elevilor noştri. Personalul didactic auxiliar este format din 6 

persoane, iar cel de întreţinere din 17. 

 

 

 Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Maieru este o şcoală cu tradiţie, fiind una din cele mai 

vechi instituţii de învăţământ din judeţul Bistriţa-Năsăud şi din Ardeal. De-a lungul anilor, profilul şcolii 

şi structura acesteia s-au schimbat în funcţie de situaţia socio-economică şi, în trecut, politic, a zonei. 

 În momentul actual, şcoala are titulatura de Liceu Tehnologic, în cadrul său funcţionând 54 clase, 

din care 10 grupe preşcolar, 17 clase primar, 11 clase gimnazial, 3 clase profesional, 9 clase liceal, 4 

postliceal. Cea mai mare parte a elevilor provine din Maieru, însă la ciclul liceal avem foarte mulţi copii 

care provin din şcolile  din localităţile alăturate (Anieş, Rodna, Şanţ, Sângeorz-Băi, Ilve). Una din 

priorităţile echipei manageriale, în colaborare cu Primăria, este revitalizarea Şcolii Profesionale, pentru a 

putea oferi o şansă la educaţie şi pregătire a elevilor cu rezultate sub medie la Evaluările naţionale, 

având un avantaj în ceea ce priveşte acest lucru prin dotări provenite din fonduri Phare : 512.921 lei în 

domeniul mecanică şi  425.960 lei în domeniul turism. 

  

 
1.3. Analiza rezultatelor obţinute în anii anteriori 
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În anul şcolar 2017-2018, ca urmare a eforturilor depuse de personalul şcolii şi de echipa 

managerială, şcoala a obţinut o serie de rezultate dintre care amintim: 

 

• îmbunătățirea bazei materiale conform anexei „Îmbunătăţirea bazei materiale”; 

 

• continuarea unor parteneriate iniţiate anterior şi diversificarea lor prin implicarea unor noi 

parteneri în procesul de instruire realizat la nivelul şcolii conform anexei 

 

• continuarea unor schimburi de experienţă, cu şcoli din UE și organizații , în cadrul 

proiectelor  

 

În ceea ce privește rezultatele obținute de către elevi la concursuri și olimpiade școlare , acestea 

sunt cupinse in anexa REZULTATE OBŢINUTE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 
 
♦  Indicatori de evaluare a performanţelor şcolare –cantitativ şi calitativ  

 ●  Rezultate şcolare :  

-ponderea elevilor cu rezultate slabe, bune și foarte bune  

-rezultate slabe : 19 %                 

-rezultate bune : 44% 

-rezultate foarte bune : 37 % 

●  Procentul elevilor care  au trecut  la învăţământul liceal    

    În anul şcolar 2017-2018 sesiunea  iunie, toţi absolvenţii clasei aVIII-a  au fost cuprinşi într-o formă 

superioară de învăţământ astfel:  100% sunt elevi la licee, grupuri şcolare si chiar colegii nationale, 

tehnologice sau scoli profesionale. 

●   Comportament social ●   Disciplina ●  Absenteism 

     În şcoală există un cod de conduită pentru profesori şi elevi care îi determină să se respecte reciproc. 

Absenteismul este la un nivel acceptabil si intr-un proces de reducere. 

●  Rata abandonului şcolar : 1,5% 

●  Probleme comportamentale ; Încălcări ale ROI 

  Nu există probleme comportamentale şi nici cu încălcări ale ROI în  unităţile noastre şcolare.  

●  Activităţi socio-culturale  

   Coordonatorul de programe si proiecte educative scolare si extrascolare împreună cu echipa 

managerială şi cadrele didactice au desfăşurat numeroase activitati extracurriculare.  

❖ Relaţiile cu părinţii copiilor sunt destul de bune şi sunt întreţinute prin orele la dispoziţia părinţilor, 

planificate de către profesorii diriginţi şi învăţători în care aceştia sunt informaţi permanent despre 

problemele şcolii. 

❖ Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală şi sunt preocupaţi de problemele şcolii. 
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❖ Şcoala stabileşte legături ce organele de poliţie în vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor, pentru 

combaterea delicvenţei juvenile, precum şi pentru participarea cadrelor de poliţie la orele de educaţie 

rutieră. 

❖ Şcoala colaborează cu medicii circumscripţiei sanitare umane în vederea prevenirii îmbolnăvirilor la 

copiii şi asigurarea asistenţei medicale. 

❖ Şcoala noastră a colaborat eficient cu partenerii educaţionali: Poliţia locală, Preoții parohi, cadrele 

medicale. 

 

Pentru anul şcolar 2018 -2019 am propus o oferta educaţională variată la nivelul ciclului preprimar 

prin înfiinţarea unei grupe de grădiniţă cu program prelungit în colaborare cu Primăria şi Centrul 

Catehetic 
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Relațiile cu comunitatea locală, cu părinții și promovarea imaginii Liceului 

 

Avem o bună comunicare cu Consiliul local care ne susține cu cheltuielile materiale și toate 

tipurile de burse, decontarea navetei elevilor și a personalul ui didactic și didactic auxiliar. Am fost 

sprijiniți și la modernizarea sălilor de clasă, dotarea centrului de date cu o platforma informatică de 

25 calculatoare și a unui echipament de stocare date. 

 

 

S-a organizat Săptămâna meseriilor unde au fost invitate liceele din apropiere unde s-a 

prezentat filmul și s-a vizitat școala. O echipă a școlii s-a deplasat în județ la toate școlile mari și a 

prezentat oferta educațională cu mare succes deoarece am realizat planul de școlarizare din prima 

etapă de repartizare, iar la învățamântul profesional am susținut probă suplimentară de admitere 

deoarece am avut mai mulți candidați decât locuri. S-au actualizat pliantele și afișele pentru a putea 

fi distribuite la școli generale. Am insistat asupra faptului că am propus acele profile cerute pe piața 

muncii atât la învățămantul liceal cât și cel profesional, iar absolvenții sudori și lăcătuși au fost 

angajați la partenerii noștri economici. Totodată avem o foarte bună colaborare cu UTCN. 

 

 

 

 

 

1.4 Contextul național 

 

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării Științifice au fost elaborate 3 strategii: 

 

Strategia Națională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii: acest fenomen predomină 

în rândul tinerilor aflați în situații de risc, mai ales din mediul rural, cauzele fiind multiple și diverse 

(lipsa adaptării rezonabile în învățământ, a tehnologiilor de acces și a celor asistive, insuficiența 

serviciilor de sprijin oferite, atitudini discriminatorii față de copiii cu dizabilități sau CES, slaba 

conștientizare a familiei etc). România și-a propus reducerea ratei naționale de părăsire timpurie a 

școlii de la 17,3% în 2013 la 11,3% în 2020 
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Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții: promovarea învățării pe tot parcursul 

vieții este esențială pentru a realize obiectivele identificate în Strategia Europa2020, și anume 

creștere inteligentă, incluzivă și durabilă. Doar 1,6% din adulții cu vârsta de peste 25 de ani au 

participat la învîțare pe tot parcursul vieții, comparative cu media europeană de 8,9% în 2011. 

Acest procent redus poate fi explicat prin existența unor disfuncționalități între angajatori, angajați 

și furnizorii de educație și formare profesională. De aceea, principalul obiectiv strategic al 

României pentru anul 2020 este ca cel puțin 10% din populația adultă să participe la activități de 

învățare pe tot parcursul vieții. Realizarea acestui obiectiv este acoperită de 3 piloni strategic: acces 

și stimulente pentru participare, calitate și relevanță precum și parteneriate pentru o mai bună 

informare. 

 

Strategia   națională   pentru   învățământul   terțiar:   subliniază   importanța învățământului  

terțiar  pentru  dezvoltarea  economică  a  României.  Conform Recomandărilor specifice de țară 

pentru România 2015, calitatea învățământului superior și relevanța acestuia pentru piața forței de 

muncă sunt inadecvate deși țara noastră a început să ia măsuri pentru depășirea acestor provocări. 

Se estimează că această strategie va avea impact asupra a peste 625.000 de persoane, număr ce 

corespunde țintei de 26,7% asumață de România până în anul 2020. 

 

Conform documentului „Priorităţi pe termen scurt şi mediu pentru învăţământul preuniversitar”, 

principalele domenii pe care se axează reforma învăţământului profesional şi Tehnologic sunt 

următoarele: 

 

 Generalizarea învăţării centrate pe elev; 

 

 Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici; 

 Dezvoltarea curriculumului în acord cu cerinţele locale ale pieţei muncii;  

 Formarea continuă a personalului din învăţământ; 

 Asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale;  

 Orientarea şi consilierea profesională a tinerilor; 

 Dezvoltarea reţelelor informaţionale pentru educaţie; 

 

 Modernizarea bazei materiale a unităţilor de învăţământ;  

 Consolidarea capacităţii manageriale în educaţie; 

 Asigurarea şanselor egale în educaţie şi formare profesională;  

 Promovarea utilizării facilităţilor TIC în predare şi învăţare; 

 Asigurarea condiţiilor de învăţare elevilor cu nevoi speciale; 

 

 Creşterea participării adulţilor la programele de formare continuă; 
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 Promovarea parteneriatelor în cadrul Uniunii Europene prin programe finanţate din fonduri 

europene; 

 

 Creşterea numărului şi a calităţii materialelor suport pentru învăţare individuală, diferenţiată, e-

learning etc.
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1.5 Priorități și obiective la nivel regional și local 

 

Liceul Tehnologic ” Rebreanu” este situat în localitatea Maieru, județul Bistrița-Năsăud, 

parte componentă a Regiunii de Nord-Vest a țării. Această regiune este situată din punct de vedere 

geografic la intersecția axelor europene Nord-Sud și Est-Vest astfel că provocarea pe termen pe 

termen mediu și lung constă în valorificarea acestor oportunități strategice. 

 

Judeţul Bistrița-Năsăud realizează circa 0.95% din producţia industrială a României, 1.9% 

din producţia agricolă, 1,4% din totalul vânzărilor de mărfuri cu amănuntul şi 1% din totalul 

investiţiilor. În ceea ce priveşte repartizarea geografică a firmelor se poate remarca faptul că peste 

80% se află în mediul urban, numărul de firme din mediul rural fiind unul scăzut. Totodată, județul 

nostru are o pondere redusă a populației ocupate și anume 38%. 

 

Obiectivul general al Planului de dezvoltare al regiunii Nord-Vest pentru perioada 2014-

2020 este creșterea economiei regionale prin dezvoltarea multidimensională și integrată pentru 

diminuarea disparităților intra- și inter-regionale și creșterea standardului de viață regional. 

 

În acest context, Planul local de acțiune pentru învățământ Bistrița-Năsăud 2013-2020 are 

ca obiectiv general Creşterea calităţii educaţiei şi formării continue prin TVET şi dezvoltarea 

produselor educaţionale pentru adulţi și își propune următoarele priorități de 

dezvoltare: 

 

1. Dezvoltarea capacității de management în învățământ prin întărirea 

capacitaţii de management, planificare şi monitorizare a CLDPS , restructurarea reţelei şcolare în 

vederea eficientizării acesteia și formarea în domeniul managerial a directorilor unităţilor de 

învăţământ din judeţ;
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a Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerințele pieței muncii, prin 

crearea de produse educaționale noi, în parteneriat având ca obiective: creşterea nivelului de 

calificare în sectoarele prioritare ale judeţului, diversificarea calificărilor pentru elevi şi adulţi, 

promovarea excelenţei şi performanţei în pregătirea profesional și dezvoltarea educaţiei 

antreprenoriale; 

 

b Dezvoltarea parteneriatului social pentru îmbunătățirea calității în TVET 

prin modernizarea infrastructurii și dotarea corespunzătoare a unităților TVET și dezvoltarea 

parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la specificul pieţei 

muncii; 

 

c Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru elevi 

și adulți prin identificarea nevoilor de formare a consilierilor şi diriginţilor cu privire la orientarea 

carierei profesională a elevilor, creşterea numărului de profesori consilieri și formarea acestora; 

 

d Creșterea calității procesului educațional în TVET prin dezvoltarea 

profesională a resurselor umane, aceasta presupunând: 

 

a) Dezvoltarea şi sprijinirea programelor de formare şi dezvoltare profesională pentru cadrele 

didactice din sistemul de învăţământ TVET în sectoarele economice aflate in dezvoltare; 

 

b) Iniţierea şi sprijinirea programelor de formare a cadrelor didactice TVET pentru dobândirea de 

competenţe necesare instruirii şi educaţiei pentru adulţi; 

 

5. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice TVET în educaţia antreprenorială; 

 

6. Perfecţionarea cadrelor didactice din TVET în specialitatea proprie pentru adaptarea la noile 

tehnologii; 

 

7. Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea metodelor moderne de predare-

învăţare. 

 

 

6. Creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea 

excluziunii sociale prin promovarea integrării persoanelor dezavantajate şi cu dizabilități în 

sistemul de învăţământ formal normal şi dezvoltarea de programe de formare profesională speciale 
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și modernizarea infrastructurilor şi asigurarea de facilităţi şi materiale didactice adecvate tipului de 

dizabilitate; 

 

7. Creșterea rolului CLDPS-BN în parteneriatul din Consorțiul Regional NV prin 

promovarea rolului acestuia din urmă și consolidarea capacității administrative a 

 

CLDPS-BN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap.2. Analiza nevoilor 
 

2.1. Analiza mediului extern 
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2.1.1 Date demografice 

 

Din punct de vedere al numărului de locuitori, judeţul Bistrița-Năsăud are o pondere de 12% 

în totalul populaţiei regiunii și 1,5% din cel al ţării. Se prognozează o scădere în continuare a 

populaţiei de la 0,9% în 2015 până la 5,2% în 2025 raportată la anul 2003. 

 

Dinamica populaţiei pe grupe mari de vârstă şi medii rezidenţiale în judeţul Bistrița-Năsăud 

indică un raport mai mare pentru grupele de vârstă de 0-14, 15-19 și peste 65 ani în mediul rural. 

De asemenea se constată o reducere a populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-

64 ani, concomitent cu creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de peste 65 ani. 

 

Din analiza datelor privind migraţia internă din zona județului Bistrița-Năsăud se 

evidenţiază creşterea migraţiei interne, cauzele economice continuând să rămână un factor hotărâtor 

în evoluţia migraţiei. 

 

Declinul demografic general și reducerea estimată a populației tinere indică faptul că se 

preconizează un deficit de forță de muncă tânără calificată ceea ce implică necesitatea unor acțiuni 

de corelare a ofertei educaționale cu piața muncii, de informare și consiliere la nivelul școlilor și de 

realizare a unei rețele școlare diversificate, evitându-se paralelismul nejustificat. 

 

Creșterea ponderii populației feminine conduce la ideea unei oferte educaționale dedicată 

acestui segment și la sprijinirea acestora în vederea participării la educație. 

 

De asemenea, ținând cont de diversitatea etnică a populației se va avea în vedere asigurarea 

accesului egal la educație și sprijinirea grupurilor etnice dezavantajate. 

 

2.1.2 Situația economică 

 

Judeţul Bistrița-Năsăud realizează circa 0.95% din producţia industrială a României, 1.9% 

din producţia agricolă, 1,4% din totalul vânzărilor de mărfuri cu amănuntul şi 1% din totalul 

investiţiilor. 

 

Rezultatele economice bune obţinute până în prezent sunt şi rezultatul creşterii 

productivităţii muncii în principalele sectoare ale economiei judeţului. Productivitatea muncii pe 

ansamblul economiei judeţene rezultată din raportul PIB/salariat este în creştere. Pe sectoare ale 

economiei judeţene este de remarcat că cele mai ridicate sporuri de productivitate se înregistrează 

în construcţii şi industrie. 
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La dezvoltarea economiei judeţene un aport important îl au investiţiile. Cele mai mari 

investiţii s-au realizat în industria prelucrătoare, administraţie publică, comerţ şi construcţii. 

Conform datelor INS se constată o scădere a numărului total de firme mari in faoarea IMM-urilor. 

Investiţiile străine până în prezent sunt sub posibilităţile pieţei investiţionale, existând încă multe 

domenii în care s-ar putea investi: agricultură, servicii şi turism, textile, construcţii de mașini. 

Principalele investiţii străine realizate până în prezent au fost orientate în special spre industrie, 

îndeosebi spre ramura maşinilor şi echipamentelor,industrie usoara. 

 

În ceea ce priveşte repartizarea geografică a firmelor se poate remarca faptul că peste 80% 

se află în mediul urban, numărul de firme din mediul rural fiind unul scăzut. Aceste întreprinderi 

ocupă o cotă importantă a forţei de muncă locale, mai ales în localităţile mici unde nu există 

investitori străini 

 

În ceea ce privește punctele tari ale județului trebuie remarcată specializarea industrială în 

domeniul electroTehnologic, a produselor electroplastice și industria prelucrătoare care sunt 

atractive pentru investitorii străini din aceste domenii, costurile atractive cu forţa de muncă, 

mentalitatea locuitorilor faţă de muncă, precum şi resursele naturale bogate şi diversificate 

insuficient exploatate mai ales în agricultură şi turism. Alte puncte forte ale judeţului sunt resursele 

naturale şi umane satisfăcătoare ce favorizează dezvoltarea mediului antreprenorial local şi 

existenţa unui număr mare de produse cu specific local, relativ cunoscute pe piaţă. Principalele 

puncte slabe ale judeţului în ceea ce priveşte atragerea de noi investitiori este migraţia forţei de 

muncă calificate, precum şi a celei cu studii superioare în străinătate şi în marile centre urbane din 

România. La acestea se adaugă infrastructura deficitară de transport, care face ca unele zone rurale 

din judeţ să fie relativ izolate. 

 

Ramurile principale ale industriei reprezentate în judeţ prin agenţi economici sunt: masele 

plastice, electroTehnologică, prelucrarea lemnului, textile, metalurgie, construcţiile de maşini, 

sticlărie şi alimentară. Unităţile economice sunt concentrate în centrele urbane şi în special în 

municipiul Bistriţa. 

 

Judeţul Bistriţa -Năsăud îşi propune să transforme într-un avantaj competitiv caracterul său 

de judeţ agro-industrial, iar prin rezultatele obţinute să determine crearea şi consolidarea unei 

imagini de marcă – aceea de zonă turistică – agricolă – industrială ecologică – atât la nivel naţional 

cât şi internaţional, imagine care să sprijine apoi dezvoltarea durabilă pe termen lung. Avantajul 

competitiv creat va trebui să conducă la o nouă dimensiune a calităţii vieţii – în special în zona 

rurală, a stabilităţii sociale şi politice din judeţ. 
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Implicațiile desprinse din analiza mediului economic asupra învățământului profesional și 

Tehnologic conduc la necesitatea: 

 

- formării unor compentenţe adecvate pentru noile tehnologii, design, marketing, calitate, 

Tehnologici de vânzare, creşterea nivelului Tehnologic de calificare; 

 

- colaborării între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate: Tehnologice şi 

comerciale/economice, Tehnologice/artistice, cunoaşterea IT, formarea continuă a profesorilor în 

parteneriat cu agenții economici; 

 

- adaptabilității crescută a forţei de muncă la sarcini de muncă diverse, consolidarea pregătirii 

profesionale indiferent de calificare cu competenţe specifice economiei de piaţă; 

 

- asigurarării unei pregătiri de bază largi, competenţe Tehnologice generale solide 

- dezvoltarea parteneriatului şcoală-agenţi economici. 

- promovării unei oferte educațională care să reflecte, prin structura sa (proporţional cu nevoile 

pieţei muncii) ponderea crescută a sectoarelor economice în dezvoltare; 

- Indentificarea domeniilor şi profilelor de formare profesională prioritare pentru dezvoltarea rurală. 

 

 

2.1.3 Analiza pieței muncii 

 

Resursele de muncă la nivelul judeţului Bistrița-Năsăud la 1 Ianuarie 2010 erau de 207.9 mii 

persoane reprezentând 1,49% din totalul resurselor de muncă ale României şi 11,88% din totalul 

resurselor de muncă aferente regiunii Nord-Vest. 

 

Populaţia activă civilă la nivelul judeţului Bistrița-Năsăud la 1 ianuarie 2010 este de 135.6 

mii persoane în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent când se situa la valoarea de 

131.8 mii persoane. Populaţia ocupată civilă a cunoscut o creştere continuă din anul 2002 când se 

situa la nivelul de 114.4 mii persoane şi până la nivelul anului 2009 când s-a situat la nivelul a 

128,2 mii persoane. 

 

În industrie, 90,87 % sunt persoane ocupate în industria prelucrătoare, 0,7% în industria 

extractivă, 8,43% în energie electrică şi termică, gaze şi apă. 

 

În servicii, ponderea cea mai mare o reprezintă persoanele civile ocupate în comerţ 

(34,84%), urmează învăţământul (13,8%) şi transporturile (12,67%) pe ultimul loc fiind persoanele 

civile ocupate în activităţi financiare, bancare, de asigurări. 



 
 
 

18 
 

 

Plecînd de la Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea 

Nord-Vest, în baza analizei specificului economic şi de piaţa muncii al judeţului Bistriţa-Năsăud se 

apreciază că cererea potenţială pe domenii de pregătire din judeţul Bistriţa-Năsăud este următoarea: 

 

 

 Ponderi  previzionate 

Domeniul de educaţie şi formare profesională 

ale cererii de formare 

profesională   pentru  
 2013-2020 (%) 
  
Agricultură 5,00 
  
Chimie industrială 0 
  
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 6,00 
  
Comerţ 6,00 
  
Economic 19,80 
  
Electric 3,50 
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Electromecanică  1,50 

   

Electronică şi automatizări  2,50 

   

Fabricarea produselor din lemn  2,50 

   

Industrie alimentară  1,00 

   

Industrie textilă şi pielărie  10,00 

   

Materiale de construcţii  0,00 

   

Mecanică  22,50 

   

Turism şi alimentaţie  6,00 

   

Protecţia mediului  8,50 

   

Tehnologici poligrafice  0,00 

   

Productie media  0,00 

   

Estetica si igiena corpului omenesc  2,50 

   

Silvicultura  2,70 

   

 

 

 

Implicațiile pieței muncii asupra învățământului profesional și Tehnologic sunt extrem de 

importante și determină stabilirea următoarelor direcții de acțiune: 

 

 Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei educaționale la nevoile pieţei muncii; 

 Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor; 
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 Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe 

parcursul întregii vieţi; 

 Implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele 

privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea 

şcolii; 

 Parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi alte 

organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate 

permanentă a managementului şcolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.1.4 Analiza factorilor politici și legislativi  
 



 
 
 

21 
 

 

Politica educaţională şi generală la nivel local, judeţean şi naţional favorizează dezvoltarea 

învăţământului în judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru a beneficiat în anul școlar 2014-2015 de sume alocate 

de la bugetul local pentru investiţii, reparaţii şi studiu de fezabilitate în vederea reabilitării corpului 

principal şi a sălii de sport. Programele comunitare contribuie la creşterea calităţii, eficienţei si 

echitaţii sistemului public de educaţie prin creşterea gradului de autonomie şi a capacităţii de 

elaborare şi gestionare a proiectelor la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc este 

reglementat prin următoarele documente: 

 Legea Educației Nationale nr.1/2011; 

 Ordinul   ministrului   educației   naționale   nr.   5.115/2014   privind   aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

  Legea  nr.  87/2006  pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului nr.75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005; Ordinul nr. 5079/2015 

privind structura anului şcolar 2014-2015; 

 Ordinul nr. 5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

 OMECTS nr. 4390/07.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Național pentru prevenirea și 

combaterea violenței în mediul şcolar; 

 Rolul educaţiei si formarii în materializarea strategiei „Europa 2020”; Strategia privind reducerea 

părăsirii timpurii a şcolii în România; 

 Adresa MEN Nr.62097/3.11.2014 - Precizări referitoare la continuarea studiilor în anul școlar 

2014-2015; 

 OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011; 

 OMEN Nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

 Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ 

preuniversitar şi a unităţilor şcolare; 

 Ordinele şi notificările emise de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; Legislaţia 

generală şi specifică; 

 Convenţiile şi programele europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în 

proiecte şi parteneriate internaţionale; 

 Alte acte normative în domeniu, documente şi convenţii specifice; 
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Modificările legislative introduse în domeniul învăţământului preuniversitar, precum şi 

proiectele aflate în prezent în dezbatere (Descentralizarea învăţământului preuniversitar de 

exemplu) conturează tendinţe noi în dezvoltarea politicii educaţionale pe termen lung, cu efecte 

importante asupra întregului sistem. 

 

 

2.1.5 Analiza factorilor tehnologici și ecologici 

 

Dezvoltarea accelerată a societății informaţionale presupune actualizarea cunoştinţelor şi 

impune regândirea sistemului de formare profesională a cadrelor didactice. Datorită existenței 

tehnologiilor moderne de comunicare şi de Tehnologică de calcul este facilitată transmiterea 

informaţiilor în timp scurt iar generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI, 

simulatoare etc) conduce la modernizarea actului educaţional tradiţional. 

 

În ceea ce privește latura ecologică, Uniunea Europeană aplică unele din cele mai avansate 

standarde de protecție a mediului care contribuie la ecologizarea economiei și la protejarea naturii, 

a sănătății și a calității vieții. 

 

Uniunea Europeană joacă un rol important în demersul internațional de promovare a unei 

dezvoltări durabile, fapt subliniat și în Strategia Europa 2020 care vizează ”o creștere inteligentă, 

durabilă și favorabilă incluziunii”. Astfel se pregătește terenul pentru o creștere durabilă care 

sprijină trecerea la o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon. 

 

2.2. Analiza mediului intern 

 

Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” este o unitate școlară de stat cu predare în limba română 

și care funcționează ca învățământ cu formă de zi, asigurând școlarizarea elevilor în clasele 0-XII, 

atât la nivel preprimar, primar, gimnazial, liceal (filiera tehnologică) cât și la nivel de învățământ 

profesional şi postliceal. 

 

Trăsături şi caracteristici 

 

Număr de elevi şi preşcolari : 1182                                                      

Număr de clase: 54 

Nivel de învățământ Total Din care  
Preşcolar 10 grupe / 196 preșcolari -3 grupe mici – 57 preşcolari 

-2 grupe mijlocii- 42 preşcolari 
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-5 grupe mari- 97preşcolari 
Primar 17 clase / 350 elevi - 4 clasa pregătitoare-81 elevi 

- 4 clasa I –   82elevi 
- 3 clasa a II- a –74 elevi 
- 3 clase a III –a –  60elevi 
- 3 clasa IV –a – 53 elevi 

 
Gimnazial 

 
11 clase/ 269elevi 

- 3 clasa a V – a  – 71 elevi 
- 2 clasa a VI – a –  62 elevi 
- 3 clasa a VII – a – 78  elevi 
- 3 clasa a VIII – a – 58 elevi 

Liceal 9 clase/ 194elevi - 1 clasa a IX – a  – 28 elevi 
- 2 clasa a X – a –  47 elevi 
- 2 clasa a XI – a – 49  elevi 
- 3 clasa a XII – a – 56 elevi 
- 1 clasa a XIII – a – 14 elevi 

Învățământ profesional 3 ani 3 clase/ 78elevi - 1 clasa a IX – a – 29 elevi 
- 1 clasa a X – a – 35 elevi 
- 1 clasa a XI – a – 24 elevi 
 

Învăţământ postliceal 4 clase 95 - elevi 
TOTAL 54 clase – 1182 

prescolari/elevi 
 

 

În ceea ce priveşte promovabilitatea, ea diferă de la generaţie la generaţie şi se constată că 

există o rată bună a promovabilităţii.  Acest lucru este reflectat şi în ceea ce priveşte rezultatele de 

la  examenele naţionale unde promovabilitatea este  cu medii de promovare relativ bune. 
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2.2.1. Resurse umane  
Personalul Liceului nostru este format din cadre didactice, personal didactic auxiliar și 

nedidactic, conform tabelului de mai jos.  
 
 
Corpul Profesoral: 

 Corpul profesoral este format în proporţie de 99% din cadre didactice calificate. 61 dintre 

cadrele didactice sunt titulari si 14 suplinitori. 

 Relaţiile dintre cadrele didactice sunt destul de bune, nu există stări conflictuale sau 

bisericuţe. Colaborarea conducerii şcolii cu cadrele didactice este  bună, există o permanentă 

comunicare şi un respect reciproc. 

 Cadrele didactice se implică în problemele şcolii, în activităţile extracurriculare. 

Situația personalului unității de învățământ: 

 

Categoria 

 

Din care : 

 

Nr. 

persoane 

  

Titulare                   

 

Suplinitor 

calificat 

Suplinitor 

necalificat  

Pensionar 

 

 

Detasat 

 

 

Didactic 

Educatoare 10 10     

Invatatori  17 17     

Profesori 75 61 10 1 3  

 

Didactic 

auxiliar 

Secretar  2 2     

Bibliotecar  1 1     

Adm. Financiar 1 1     

Informatician 1 1     

 

 

Nedidactic 

Ingrijitori 11 11     

Muncitor de 

intretinere 
6 6  

 
  

♦   Calitatea personalului didactic:  

     - calificat - 99 % 

     - cu performanţe în activitatea didactică : 85 %  

     - absolvenţi de cursuri de formare /perfecţionare  

     Se remarcă preocuparea tuturor cadrelor didactice pentru a-şi îmbunătăţi cariera didactică prin 

participarea la activităţi şi cursuri de formare şi perfecţionare  continuă organizate de C.C.D.  
 
 
2.2.2 Resurse materiale 
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Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” dispune de o bază materială formată din 4 corpuri de 

clădire-şcoală ,10 laboratoare, Centru de documentare şi informare, atelier şcoală, , sală de sport, 

teren de sport și sala festivă. 

 

Atelierul şcoală a fost reabilitat prin programul PHARE TVET, finanţat de UE şi Guvernul 

României. În cadrul programului au fost reabilitate atelierele, în vederea modernizării 

învăţământului, s-au primit echipamente de ultimă generaţie, pentru instruirea practică a elevilor la 

standarde de calitate 

 

 

Firma de exerciţiu este un laborator pentru clasele de economic unde elevii îşi dezvoltă 

spiritul antreprenorial şi comportamentele aplicabile în toate domeniile economice. În firma de 

exerciţiu elevii exersează tranzacţiile economice existente în firmele reale, de la funcţiile de 

execuţie până la cele de conducere, fiecare firmă fiind structurată pe departamentele: resurse 

umane, secretariat, marketing, desfacere, financiar-contabil. 

 

Centrul  de  documentare  şi  informare  este   un  centru  de  resurse pluridisciplinare care pune 

la dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice informaţii pe suporturi multiple (fond de carte, reviste, 

casete audio-video, CD-Rom etc.) este un spaţiu de formare, comunicare şi informare. CDI-ul este 

o zona în cadrul şcolii unde se desfăşoară: activităţi didactice (ore); activităţi independente ale 

elevilor în vederea pregătirii lecţiilor (cercetare, documentare, informare); activităţi recreative (pot 

asculta muzica la căşti, să citească romane, reviste); loc de concepere şi elaborare a proiectelor şi 

portofoliilor şcolare; împrumuturi de carte şi alte materiale informative şi de documentare pe orice 

suport (CD, casete audio şi video, reviste); activităţi de documentare, perfecţionare şi informare a 

cadrelor didactice. CDI-ul conţine: cărţi de beletristică incluse în programele şi bibliografiile 

şcolare; atlase, dicţionare, enciclopedii, cărţi de specialitate; abonamente de ziare şi reviste; 

calculatoare conectate la Internet; scaner, xerox, imprimantă; CD-uri, DVD-uri, casete audio şi 

video; tablă interactivă; videoproiector.
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Cabinetele de informatică. Existenţa celor 2 cabinete de informatică, conectate la internet, 

facilitează accesul tuturor elevilor la instruirea pe calculator atât la orele de Tehnologia informaţiei 

și a comunicării cât şi la celelalte discipline. 

 

Şcoala de şoferi. Şcoala noastră este autorizată pentru pregătirea elevilor în vederea 

obţinerii permisului de conducere categoria B. În acest scop există cabinet de legislaţie rutieră, 

laborator de mecanic auto, atelier auto şi autoturisme proprii 

Sala şi terenul de sport. Şcoala dispune de o sală de sport de 600 m2 dotată cu 

 

2 vestiare, cabinet profesor şi de un teren de sport de 800 m2. 

 

 

                Cabinete medicale. Școala nu dispune cabinet medical  
 
Sala festivă. Cu o suprafață de 207 m2, aceasta găzduiește toate evenimentele 
 
care implică prezența unui număr mai mare de persoane. Ea este dotată cu 75 scaune și sistem 
audio. 
 
Finanţarea şcolii este asigurată astfel: 
 
Bugetul local acoperă salariile, cheltuieli materiale, burse, cheltuieli de capital, etc 
 
Bugetul republican contribuie la cheltuielile de personal pentru examene, dotarea cabinetelor, bani 
de liceu, investiţii. 
 
Venituri extrabugetare (prestări de servicii, închirieri de spaţii, etc), cu care am înfiinţat prima reţea 
de calculatoare în beneficiul elevilor. 
 
Donaţiile şi sponsorizările părinţilor şi agenţilor economici. 
 
Programul Phare Vet, de reabilitare a atelierelor. 
 
Managementul Liceului este asigurat de: 
 
Director: prof. Crăciun Marius Adrian 
 

Director adjunct: prof. Bindea Ioan 

 

 

 

 

 

2.3. Analiza SWOT 
 

ANALIZA ȘI DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN 
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PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 (ANALIZA SWOT) 

 
 
 

Puncte tari: 
• instituţie   bine   apreciată   între   liceele 

tehnologice, 
• ofertă   educaţională   adaptată   nevoilor 

societăţii  şi  pieţei  muncii;  şcoala  are 
calificări de pregătire profesională cautate 
în judeţ: 

• încadrarea cu cadre didactice calificate, în 
majoritate cu gradele didactice I şi II 

• personal didactic competent şi implicat în 
realizarea performanţei şcolare: autori de 
auxiliare curriculare şi publicaţii, membri 
în realizarea performanţei şcolare: autori 
de auxiliare curriculare şi publicaţii, 
membri în comisii judeţene şi naţionale la 
examene, olimpiade şi concursuri şcolare 

• preocupare pentru  promovarea  imaginii 
şcolii şi a planului de şcolarizare 

• elaborarea curriculum-ului la decizia şcolii 
şi a celui de dezvoltare locală în 
colaborare cu agenţii economici 

• preocupare pentru modernizarea 
infrastructurii din resurse proprii şi de la 
bugetul local coerenţă  şi  consecvenţă  în  
atingerea ţintelor strategice şi realizarea 
obiectivelor, prin documente de proiectare 
de calitate, organizarea activităţii, 
monitorizarea, controlul si evaluarea 
activităţilor desfăşurarea    continuă   a    
procesului instructiv-educativ, fără 
sincope, disfuncţionalităţi, într-un climat 
calm, cald, prietenos realizarea  unui 
proces instructiv-educativ de  calitate,  
concretizat  prin  rezultatele obţinute   la  
învăţătură,   examenele  de certificare a 
calificării profesionale, bacalaureat, 
concursuri 
si   olimpiade şcolare;  

• încadrarea pe piaţa muncii a absolvenţilor 
continuarea studiilor universitare de către 
o parte a elevilor derularea    
parteneriatelor    cu    agenţii economici 
din zonă; 

Puncte slabe: 
• puţini dintre absolvenţii de liceu, care nu 

urmează   studiile   superioare,   sunt 
angajaţi in domeniul in care s-au pregătit 
nivelul slab de pregătire a elevilor care 
optează pentru filiera tehnologică reticenţa  
unor  cadre  didactice  faţă  de utilizarea   
şi   aplicarea   în   demersul didactic  a  
metodelor  activ-participative de  predare-  
învăţare,  în  adecvarea formelor  
alternative  de  evaluare  la nevoile 
elevului; 

• nerespectarea serviciului pe şcoală de către 
unele cadre didactice; 

• nerespectarea programului de consultaţii 
cu  părinţii  şi  cu  elevii  de  către  unii 
diriginţi; 

 
• comunicarea  uneori  ineficientă  între 

părinţi şi şcoală, implicarea insuficientă a 
comitetului  reprezentativ al părinţilor în 
viaţa şcolii 

• scăderea  interesului  pentru  studiu,  în 
general 

 
• număr mare de absențe la unii elevi din 

clasele IX, X 

 
• rata absenteismului şi abandonul şcolar în 

creştere 

 
• existența unor acte de violență verbală și 

uneori fizică 
• reticenţa unor elevi și   părinţi fată  de 

consilierea psihopedagogică; 

 
• cadrele  didactice  nu  sunt  suficient  de 

interesate pentru perfecționarea 
permanentă, 

• obţinerea de burse individuale de formare 
continua Erasmus şi vizite de studiu; 



 
 
 

28 
 

• vizibilitatea şcolii în comunitate prin site-
ul scolii, mass-media. 

• asigurarea siguranţei elevilor în şcoală 
• asigurarea  pregătirii  practice  în  atelierul 

şcoală,   în   condiţii   foarte   bune,   cu 
echipamente  şi  utilaje  noi,  primite  prin 
programul PHARE TVET, sub îndrumarea 
profesională a maiştrilor instructori. 

 
• inconsecvenţa  unor  cadre  didactice  în 

măsurile   luate,   pentru respectarea 
Regulamentului intern de către elevi; 

 
• superficialitatea unor cadre didactice în 

realizarea  documentelor  proprii  și  în 
completarea documentelor şcolare, 

• nerespectarea termenelor stabilite; 
• neimplicarea  unor  cadre  didactice  în 

actul decizional și educațional 

 
• suprapunerea lucrărilor urgente   şi 

termenele nerealiste pentru unele lucrări 
solicitate; 

 
• posibilități reduse a unor cadre didactice 

de  a-şi  plăti  cursurile  de  
formare/perfecţionare 

 
• prezența  formalismului în  activitatea 

comisiilor constituite la nivelul școlii 

 
• necunoașterea sau neînţelegerea corectă a 

legislaţiei 

 
 

Oportunități: Amenințări: 
1. Existenţa posibilităţii de finanţare a 

proiectelor şi programelor destinate dotării 
şcolii, dezvoltarea resursei umane, 
promovarea educaţiei nonformale şi 
informale, din fonduri europene;   

2. Finanţarea unităţii de învăţământ din fonduri 
guvernamentale şi nonguvernamentale;  

3.  Existenţa unor standarde naţionale pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii  

4. servicii educaţionale de înaltă ţinută 
5. dezvoltare instituţională şi adaptarea la 

             nevoile comunităţii 

● Discontinuitatea politicilor educaţionale; 

 
 
 
 
 

 creșterea calității parteneriatului social, a 
inițiativei private și a sprijinului 
comunitar pentru dezvoltarea și 
susținerea educației școlare  

 număr mare de elevi navetişti şi elevi care 
provin din familii dezorganizate  

 risc social, ca urmare a plecării părinţilor la 
muncă în străinătate  
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 existența agenţilor economici interesaţi 
de colaborarea cu CTGM  

 lărgirea ofertei de formare continuă a 
personalului didactic  

 existența posibilitălilor de informare și de 
formare a cadrelor didactice  

 sprijin din partea autorităţilor si 
comunităţii locale 

 
 existenţa mijloacelor moderne de 

comunicare şi informare (Internet, fax,  

multifuncţionale, site-ul şcolii, 
calculatoare, laptopuri etc)  

 Proiectele de finanțare pentru 2014-2020 
  

 

 diminuarea interesului şi capacităţii familiei 
de a susţine pregătirea şcolară a copiilor  

 reducerea entuziasmului şi scăderea  

interesului pentru profesiunea didactică, 
urmare a subfinanţării învăţământului  

 scăderea numărului de elevi care optează 
pentru liceele tehnologice  

 buget redus acordat formării cadrelor 
didactice la nivelul unităţii şcolare  

 slaba motivație financiară a cadrelor 
didactice pentru desfășurarea unor activități 
didactice eficiente  

 sporul demografic negativ cu implicaţii în 
dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării 
personalului didactic  

 lipsa resurselor financiare pentru susţinerea 
programelor de investiţii specifice şcolii şi 
pentru susţinerea şi recompensarea elevilor şi 
cadrelor didactice performante  

 nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor  
 programe şcolare încărcate şi ritm lent de 

învăţare a elevilor 
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2.4.Principalele aspecte care necesită dezvoltare 
 

Priorităţile strategice pentru dezvoltarea instituţională a Liceului Tehnologic ,,Liviu 

Rebreanu” în perioada următorilor 5 ani reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea optimă a 

problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT. 
 
 

PRIORITATEA NR. 1: Îmbunătăţirea participării elevilor la activităţile didactice prin 
atragerea şi motivarea acestora. Creşterea calităţii procesului educaţional 

 
PRIORITATEA NR. 2 Sprijinirea elevilor mai putin motivați sau mai putin susținuti de 
familii în vederea ameliorării rezultatelor şcolare, încurajării performanțelor sau reducerii 
absenteismului și abandonului şcolar  

 

PRIORITATEA NR. 3 Crearea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică. 
Reducerea cazurilor de violență   
PRIORITATEA NR. 4 Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei 
muncii. Corelarea competenţelor dobândite de elevi în şcoală cu competenţele cheie necesare 

integrării în spaţiul european.  
 

PRIORITATEA NR. 5: Dezvoltarea capacităţii de management. Creșterea calității 
procesului instructiv-educativ.  
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C  
 

Cap.3. Planul operaţional 
 

3.1 Obiectivele și țintele școlii  
 

PRIORITATEA NR. 1:  Îmbunătăţirea participării elevilor la activităţile didactice prin atragerea şi motivarea acestora.  
Creşterea calităţii procesului educaţional.   

Obiectiv: Accent pe învăţarea în clasă prin metode didactice moderne, interactive, centrate pe elev.   
Ţinta: Diseminarea  bunelor practici  la nivelul şcolii în ceea ce priveşte învăţarea centrată pe  elev.   

           

Context: Un număr relativ  mic de profesori utilizează  cu preponderenţa învăţarea centrată pe elev şi îşi aleg  strategiile 
de predare în concordanţă cu stilurile  de învăţare ale  elevilor. Elevii nu-şi cunosc propriul  stil  de învăţare, lucru  reflectat 
şi  în  rezultatele  
şcolare                 

               

Acţiuni  pentru Rezultate aşteptate Data până la Persoana/  
Parteneri 

 
Cost 

Sursa de 
atingerea obiectivului  (măsurabile)    care vor fi persoanele  finanţare      finalizate  responsabile     

               
               

Programarea   
Planificăr
i (programe de Septembrie  Director  Şefii de    

activităţilor de învăţare  învăţare- planuri   de   lecţii)    
Director 

 catedră     
prin planificările  structurate pentru a promova şi     Profesorii     

    

adjunct 
     

calendaristice   încuraja învăţarea indivi-duală     Comisia     
            

Elaborarea planificărilor  centrată pe elev         pentru     
calendaristice   Diversificarea metodelor de       Evaluare şi    

    evaluare, planificarea şi       Asigurare a    
    standardizarea  evaluării       Calităţii în    
    elevilor şi creşterea       educaţie     

    
transparenţei 
acesteia         (CEAC)     
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Evaluarea  stilurilor de Cunoaşterea stilurilor de Permanent Director Diriginţii  100 Buget 
învăţare ale elevilor  învăţare ale elevilor     Director Profesorii    

           adjunct     
           Psiholog     
           şcolar     
          

Evaluarea iniţială a Cunoaşterea nevoilor elevilor, Permanent Director Şefii de 200 Extrabugeta 
elevilor din clasele a IX- necesarul de sprijin pentru  

Director 
catedră   re 

a la toate disciplinele  elevi, imaginea necesară      
  

adjunct Profesorii 
   

   pentru  planificarea  unui     
           

   program adecvat de învăţare   Părinţii elevilor   
              

           
Aplicarea învăţării 80 % dintre profesori  folosesc Permanent Director Profesorii    
centrate pe elev.  în   activitatea de predare–  

Director Şefii de 
  

Adaptare  şi planificare învăţare ÎCE        
     adjunct catedră    

coerentă: conţinuturi,            
             

competenţe
, metode              
vizând creşterea              
atractivităţii orelor.               
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Aplicarea curriculumului Existența în portofoliile elevilor Permanent Director Profesorii    

la  clasă pe bază de a unor documente ce  
Director Şefii de 

  
metode  didactice demonstrează ÎCE      

    

adjunct catedră 
   

moderne, inclusiv  prin           
            

utilizarea  instruirii             
asistate  de calculator,             
utilizând  mijloace             
didactice şi auxiliare             
curricular
e  care să             
crească atractivitatea             
orelor                

            
Elaborarea la   nivelul Elevii sunt familiarizaţi cu Permanent Director Comisia  200 Extrabugeta 
tuturor catedrelor a unor diferite activităţi (forme) de  Director pentru   re 
teste  de evaluare a evaluare formativă şi sumativă  adjunct Evaluare şi   
cunoştinţelor şi a înainte de evaluarea finală    Asigurare a   
progresului  realizat de Responsabilizarea elevilor   calităţii    
elevi    pentru propriul proces de   (CEAC)    

    învăţare  (îşi cunosc  punctele   Şefii de   
    tari şi slabe)      catedră    

    
Implicarea elevilor în 
evaluarea   Profesorii    

    propriilor progrese     Părinţii    
    Monitorizarea progresului   Elevii    
    elevilor           
    Responsabilizarea părinţilor       
    pentru progresul elevilor        
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Amenajarea spaţiilor de Participarea tuturor elevilor în Permanent Director  Consiliul Local 1.000 Alocaţii 

învăţare ca  resurse la mod  activ  la  amenajarea  şi   Director  Asociaţia de  bugetare 
standardele cerute  întreţinerea spaţiilor  pentru  a   adjunct  Părinţi   

Extrabugeta     crea un mediu de lucru 
adecvat 

  

Administrator Agenţi 
  

        

re          patrimoniu  economici   
             
          

Organizarea de   lecţii Cel puţin 2 lecţii deschise/ an Permanent Directorii  Şefii de   
deschise urmate de la nivelul fiecărei catedre     catedră    

analiză 
î
n cadrul Valorificarea bunelor practici     Profesorii    

catedrelor              
           
Participarea elevilor la Clasarea, cel puţin ca în anii În perioada Şefii de Toţi profesorii 2.000 Extrabugeta 
concursurile şcolare, trecuţi,  pe  locurile  I  –  IV  la competiţiilor catedră     re 
fazele pe şcoală, fazele  judeţene  şi  la  faza (ianuarie-aprilie       
judeţene şi naţionale  naţională la concursurile )       

    școlare           
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PRIORI
TATEA 
NR. 2 
Sprijinir
ea 
elevilor 
mai 
putin 
motivați 
sau mai 
puțin 
sustinuț
i de 
familii 
în 
vederea 
amelior
ării 
rezultat
elor 
şcolare, 
încurajă
rii 

performanțelor sau reducerii absenteismului și abandonului şcolar   
OBIECTIV: Elaborarea unei strategii de acţiune pe termen scurt şi mediu cu menirea de a asigura celor care intră în şcoală o calificare 

la nivel 3 (cel puţin învățământ profesional)   
ŢINTA: Reducerea abandonului școlar la 3%. Reducerea numărului de elevi care nu obţin cel puţin nivelul 3 de calificare de la 23% la 
10%.   
CONTEXT: Rata de abandon şcolar se prezintă încă la cote nedorite: 6,38 % elevi plecaţi din şcoală din diferite motive  

Acţiuni pentru 
    Data până la Persoana/   

Sursa    de 
Rezultat aşteptat (măsurabil) care trebuie persoanele Parteneri Cost atingerea obiectivului finanţare 

       finalizate  responsabile    
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Parteneriat educaţional Încheierea de parteneriate (în Septembrie  Director Părinţii 100 Buget 

cu 
părinţi
i elevilor  din formă scrisă) cu părinţii fiecărui 2015    

Diriginţii 
  

clasele a IX-a elev de clasa a IX-a        
        

           
Pregătire suplimentară Îmbunătătirea rezultatelor la Permanent  Director Toţi profesorii   
cu elevii în  regim  de învățătură prin    depistarea    

Director 
   

voluntariat. elevilor cu dificultăți de învățare       
   

adjunct 
   

Adaptare currriculară și  sprijinirea  prin  programe       
       

Or
e 

d
e pregătire speciale de recuperare         

suplimentară            
Munca diferenţiată            
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Identificarea elevilor Stabilirea  nominală  a  elevilor Noiembrie   Director Poliţia BN   

care prezintă riscul din clasele a IX-a şi a X-a liceu   Director Diriginţii   
abandonului şcolar şi învăţământ profesional care   adjunct Părinţii    

   prezintă pericolul de abandon   Psiholog     
   din  diferite motive (probleme       

     şcolar     
   

materiale şi financiare, 
      

     
Consilier 

    
   dezinteresul elevului pentru       
     educativ     
   învă-ţătură, lipsa supravegherii       
          

   părinţilor, etc.)          
        

Monitorizarea prezenţei Reducerea numărului de elevi Săptămânal  Director Diriginţii   

la  programul  şcolar  al exmatriculaţi din  cauza   Director părinţii    
elevilo
r   absenţelor nemotivate    adjunct     

         Psiholog     
         şcolar     
         Consilier     
         educativ     
            

Continuarea  Rezolvarea cazurilor care Permanent  Director Poliţia de   
parteneriatului încheiat necesită şi intervenţia agentului   Director Proximitate   
cu IPJ   de sector      adjunct     

         Consilier     
         educativ     
           

Consiliere specială Rezolvarea cazurilor care Permanent  Director Psiholog   

pentru părinții și  elevii necesită asemenea intervenţii   Director şcolar    
care prezintă riscul       adjunct     
abandonului şcolar       Consilier     

             

         educativ     
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Asigurarea de  facilităţi Scăderea numărului de Noiembrie  Director Diriginţii   Fonduri 
elevilor din familii  cu abandonuri şcolare din motive   Director Membrii   MECS 
venituri mici. Programul financiare     adjunct comisiilor de  Fonduri   de 
“Bani  de  liceu”,  burse       acordare a  la  Consiliul 
sociale. Promovarea       burselor   Local 
programului “Bursa           
Profesională”           
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PRI
ORI
TAT
EA 
NR. 
3 
Cre
area 
în 
sco
ală 
a 
unui 
clim
at 
de 
sigu
ranț
ă 
fizic
ă si 
psih
ică. 
Red
ucer
ea 
caz
uril

or de violență. OBIECTIV: Elaborarea unei strategii de acţiune pe termen scurt şi mediu pentru reducerea numărului actelor de 
violență ŢINTA: Reducerea numărului de elevi care au un comportament violent CONTEXT: Prezenţa actelor de violenţă verbală şi 
uneori fizică în rândul elevilor  
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Acţiuni 
 

pentru Rezultat aşteptat (măsurabil) 
Data până la Persoana/ 

Parteneri Cost Sursa de  
care trebuie persoanele atingerea obiectivului     finanţare  

  finalizate  responsabile     

            
           

Prelucrarea   Cunoaşterea şi aplicarea ROI Septembrie  Director Diriginţii    

Regulamentului  de în şcoală     Director Profesorii    
ordine interioară elevilor      adjunct Părinţii    
şi părinţilor pentru      Consilier     
cunoaşterea  drepturilor          

     educativ     

şi a îndatoririlor elevilor 
         

          

din unitatea şcolară            
            

Asigurare
a eficientă a Realizarea   unui   climat de Permanent  Director Firmă de pază    
pazei  unităţii  şcolare: siguranţă în şcoală     Director Asociaţia    
personal  de  pază  la      adjunct părinţilor    
intrarea în şcoală, elevi      Consilier Profesori    
de serviciu, profesori de      educativ     
serviciu, camere de           
supraveghere  pe           
holurile școlii             

         

Elaborarea şi aplicarea Identificarea cauzelor violenţei Săptămânal  Director Diriginţii    

la nivelul fiecărei clase a pentru a putea aplica cele mai    Director Psiholog    
unui chestionar pentru bune  măsuri  de  prevenire  a    adjunct şcolar    
identificarea tipurilor de violenţei     Consilier     
violenţă întâlnite în      educativ     
şcoală              
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Realizare  şi Calitatea materialelor  Septembrie – Director Profesori   
promovarea unor 

Impactul informațiilor să 
decembrie  

Director 
diriginţi   

pliante,  materiale      
informative pentru elevi, conducă la scăderea violenţei   adjunct Părinţi   
cadre didactice şi      Consilier Psiholog   
părinţi, materiale privind 

       

     educativ şcolar   
fenomenul violenţei 

        

          
          

Consilierea individuală Scăderea numărului actelor  Permanent  Director Psiholog   
a persoanelor implicate 

de violenţă 
    Director şcolar   

în  acte de violenţă în     adjunct    
şcoală         Consilier    

         educativ    
           

Consilierea de  grup a Îmbunătăţirea  Permanent  Director Profesori   
elevilor în vederea relaţiilor între elevi    Director diriginţi   
adoptării permanente a      adjunct Părinţi   
atitudinilor prosociale       Consilier Psiholog   

         educativ şcolar   
          

Organizarea unor Îmbunătăţirea  Permanent  Director Psiholog   

workshopuri dedicate 
relaţiilor elev- cadru didactic 

   Director şcolar   
cadrelor didactice în    adjunct    
vederea adoptării  unor      Consilier    
măsuri de disciplinare 

        

     educativ    

pozitivă 
           

            
         

Consilierea părinţilor Îmbunătăţirea relaţiilor părinte- Permanent  Director Psiholog   
privind disciplinarea elev- cadru didactic    Director şcolar   
pozitivă a copiilor,      adjunct    
prevenirea  violenţei în      Consilier    

            

         educativ    
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familie,  
relaţiona
rea  cu  
şcoala  

 
 
 
 
 
 
PRIORITATEA NR.4 Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii. Corelarea competenţelor dobândite 

de elevi în şcoală cu competenţele cheie necesare integrării în spaţiul european   
OBIECTIV: Creşterea ponderii calificărilor în sectoarele prioritare transformând reţaua şcolară într-o structură flexibilă, deschisă în 
permanenţă spre cerinţele angajatorilor (piaţa forţei de muncă) şi în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare socio-economică a 

comunităţii  
ŢINTA: Realizarea planului de şcolarizare. Grad optim de ocupare a claselor de liceu şi învăţământ profesional   

CONTEXT: Tendinţele demografice vor afecta fluxul de intrări în sistemul IPT imprimând redimensionarea planului de şcolarizare, 
schimbări semnificative în structura economică a zonei. 

Acţiuni pentru 
   Data până la Persoana/    

Sursa de Rezultat aşteptat (măsurabil) care trebuie persoanele Parteneri  Cost 

atingerea obiectivului    finalizate  responsabile    inanţare  
         

             
Evaluarea tendinţei Cunoaşterea efectivelor de Octombrie  Director ISJ     

demografice în zonă populaţie şcolară în vârstă de    Director Direcția     
  14-19  ani  în  perioada  2013-    adjunct Județeană de    
  2018      Archiudean Statistică     
             

        Dănuţ      
            

Evaluarea schimbărilor Cunoaşterea tendinţelor de Noiembrie  Director AJOFM, ISJ BN    
în structura economică a dezvoltare   a unor   ramuri    Director      
zonei  industriale  în  perioada  2015-    adjunct      
  2020            
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Evaluarea structurii Cunoaşterea calificărilor Noiembrie Director AJOFM    

forţei de  muncă profesionale  cerute şi a  Director Agenţi    
prognozate     competențelor necesare  adjunct economici    

      absolvenţilor          
              

Parteneriate cu agenţii Creşterea  gradului  de Februarie Director Agenţi    

economici     absorbţie a absolvenților   
Director 

economici    
            AJOFM    
            adjunct    
                

              
Parteneriate cu şcolile Realizarea  planului  de Februarie- Mai Director Şcolile    

gimnaziale.     şcolarizare în condiţii optime   Director generale    
Promovarea ofertei de Cunoaşterea de către elevii din  adjunct Membrii    
şcolarizare   l gimnaziu  a caracteristicilor şi   comisiei de   
   beneficiilor ÎPT      promovare a   

             
imaginii 
şcolii    

              

Dezvoltarea     Introducerea in CDL a Aprilie  Director Agenţi    
competenţelor    competenţelor antreprenoriale  

Director 
economici    

antreprenoriale la elevi în proporţie de 80% 
   Catedra 

Tehnologică 
  

   adjunct   
                

          
Analiza  desfăşurării Fişele  de  evaluare a  practicii Iulie  Director Maiştri    

practicii comasate la comasate să răspundă în  Director instructori    
agenţi economici   proporţie  de 100%  adjunct Agenţi    

      competenţelor ce trebuie  Responsabili economici    
      

atinse prin standarde 
   

implicaţi 
   

         CM    
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Creşterea rolului Participarea angajatorilor   în Iunie –iulie Director Agenţi   
reprezentanţilor  comisiile   pentru susţinerea   Director economici   
angajatorilor  în examenelor de absolvire   adjunct    

elaborarea CDL-urilor și 
precu
m şi în evaluarea   Responsabili    

în evaluarea activităţii practice    CM    
competenţelor elevilor la           
absolvire             

          

Creşterea numărului de Toţi absolvenţii să  obţină Aprilie  Conducerea Elevii,   
absolvenţi în TVET cu nivelul 3 şi 4 de calificare   şcolii Profesorii   
nivel de calificare 3 şi 4        Părinţii   

          
Catedra 
Tehnologice   

              
 

PRIORITATEA NR. 5 Dezvoltarea capacităţii de management   
OBIECTIV: Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ   

ŢINTA: Cadrele didactice şi elevii; realizarea unei reforme educaţionale eficiente   
CONTEXT: Aplicarea prevederilor Legii calităţii şi a Legii privind descentralizarea învăţământului preuniversitar  

Acţiuni pentru 
 Data până  la Persoana/   

Sursa de Rezultat aşteptat (măsurabil) care trebuie 
persoanele 

Parteneri Cost 
atingerea obiectivului  finalizate   finanţare  

 responsabile     
         

        

Întâlnirea CEAC pentru a Implicarea  fiecărui  membru  al Octombrie Director Responsabili    

discuta strategiile pentru CEAC  în  realizarea  sarcinilor   Director adjunct CM    
anul şcolar urmator în specifice   Responsabil     
conformitate cu  Legea 

       

   CEAC     

calităţii 
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Realizarea    de Interpretarea rezultatelor Pe parcursul Director Comisia CEAC   
monitorizăr
i  interne la obţinute, diseminarea în cadrul anului şcolar Director adjunct Responsabili   
interval de 3 luni   fiecărei catedre   a acestor din 3 în 3 luni Responsabil CM   

      rezultate   şi   a   măsurilor   de   CEAC Psihologul   
      îmbunătăţire necesare      şcolar   
        

Realizarea de  asistenţe Îmbunătăţirea activităţii la clasă Permanent Director Sefii de catedră   
la lecţii,  analizarea a tututor cadrelor didactice.    Director adjunct Membri CEAC   
lecţiilor asistate   Efectuarea   a   cel   puţin   2   Responsabil    

      asistenţe la fiecare cadru   CEAC    
      didactic           
            

Gestionare
a    Diminuarea accentuată a Permanent Director Psiholog şcolar   

corespunzătoare  a conflictelor la nivelul şcolii.    Director adjunct Diriginţii   
conflictelor  din cadrul Imbunătăţirea  relaţiilor   Consilier Membri  comisia   
şcoli
i   (elev-elev, interumane      educativ de etică   
profesor-elev,  profesor-            
clasă)                

       

Urmărirea permanentă a Gestionarea corectă şi la timp a Permanent Director Secretariat 2.500 Buget 
mişcării elevilor, a tuturor cererilor de transfer ale   Director adjunct    
completării     elevilor, precum şi a actelor de       
documentelor 
şcolare  studii şi a registrelor matricole        

           

Întocmirea unui proiect Gestionarea eficientă a Nov.  Director Consiliul Local   
de  buget  realist  şi  în fondurilor primate de la Consiliul Permanent Contabil şef Primăria Bistriţa   
conformitat
e cu nevoile Local           
şcoli
i                 

          

Atragerea  de fonduri Implicarea membrilor comunităţii Permanent Director Agenţi   
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extrabugetare  din (părinţi, agenţi economici) în   Director adjunct economici   
sponsorizări şi donaţii, dotarea şcolii       Asociaţia   
inclusiv prin Asociaţia de         părinţilor   
părinţi                
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Monitorizarea  situaţiei 
Cunoaşterea
, în  proporţie de Noiembrie Director Diriginţi, AJOFM   

absolvenţilor la  6 luni 90%  ,  situaţiei  inserţiei  socio-  Director adjunct Absolvenţi,    
după absolvire   profesionale a absolvenţilor    agenţi    

          economici    
         

Monitorizarea  pregătirii Ponderea elevilor participanţi la Permanent Director Diriginţii claselor   
elevilor pentru examenul sesiunile examenului de  Director adjunct Părinţii    
de absolvire şi bacalaureat, respectiv absolvire  Responsabili     
bacalaureat 

   
va fi de cel puţin 85%. Procentul 

     

    comisii     
     

de promovabilitate la examenul 
     

      metodice     
     

de bacalaureat cel puţin egal cu 
     

           

     cel la nivel naţional        
         

Monitorizarea frecvenţei Frecvenţa  medie  pe  şcoală  la Săptămânal Director Părinţii    

elevilor atât la cursurile sfârşitul anului şcolar  va fi cel  Director adjunct Poliţia de   
teoretice    cât şi la puţin 90%, iar ponderea elevilor  Diriginţii proximitate    
instruire practică  cu note scăzute la purtare sub 4-       

     5%         
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

48 
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3.3 Planul de școlarizare pentru anul 2019-2020 
 
 

În anul școlar 2019-2020 oferta educațională a Liceului nostru cuprinde   
Filiera Tehnologică:  

o Profil Servicii - calificarea profesională Tehnician în activități 
economice- 1clasă  

o   
 

Învățământ profesional de 3 ani cu următoarele calificări:  
o Mecanic auto- 1 clasă; 
p Lucrator hotelier-1 clasă.   

 
 
 

3.4 Planul de parteneriat al şcolii 
 

În vederea asigurării unui act educațional de calitate, școala noastră își propune implicarea 
a cât mai multor factori interesați în educație. 

 

3.4.1 Asociația de părinți 
 

În parteneriatul cu familia, școala noastră își propune următoarele priorități: 
 

creşterea iniţiativei şi implicării conducerii școlii în sensibilizarea şi atragerea familiei; 
 
îmbunătățirea modalităţilor de comunicare și colaborare cu părinţii în vederea prevenirii 

și reducerii abandonului școlar; 
 
consultarea părinților în stabilirea curriculumului la dispoziția școlii; organizarea unor 

activităţi extraşcolare în parteneriat cu părinții; 
 
transformarea comitetelor de părinţi în structuri active şi dinamice careîşi pot asuma rolul de 

interfaţă în relaţia dintre şcoală şi părinţi. 
 
 
 
 
 

3.4.2 Agenții economici 
 

Colaborarea cu agenții economici din județul nostru este o componentă importantă a 
managementului școlii noastre, urmărindu-se o serie de aspecte prioritare pentru învățământul 
profesional și tehnologic: 
 
realizarea de parteneriate funcționale cu agenții economici în vederea  
adaptării ofertei educaționale la specificul pieței muncii;  
consultarea agenților economici în procesul de fundamentare a planului  
de școlarizare pentru învățământul profesional;  
implicarea  reprezentanților  agenților  economici  în  organizarea  și desfășurarea examenelor de 
certificare a competențelor profesionale  
precum și în elaborarea curriculum-ului în dezvoltare locală;  
desfășurarea instruirii practice a elevilor la agenții economici din zonă; îmbunătățirea bazei materiale 
a școlii;  
dezvoltarea la elevi a competențelor profesionale și antreprenoriale  
cerute pe piața muncii;  
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realizarea de proiecte în parteneriat care să contribuie la îmbunătățirea  
calității educației;  
susținere financiară sub formă de sponsorizări; inserția socio-profesională a 
absolvenților; 
 

3.4.3 Autoritățile locale 
 

În ceea ce privește colaborarea Liceului nostru cu autoritățile locale ne propunem să ne 
orientăm spre: 

 
modernizarea și întreținerea bazei materiale a școlii; organizarea unor acțiuni de 
interes comunitar; 
elaborarea  unor  programe  cu  privire  la  nevoile  de  educație  ale  
comunității;  
asigurarea unei participări active a reprezentanților autorităților locale la viața școlii; 
 

3.4.4 Alte organizații și instituții 
 

Școala noastră desfășoară un parteneriat activ pentru educație cu un număr mare de alte 
organizații sau instituții: 

 
Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud;  
Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud;  

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița-Năsăud; Direcția de 
Sănătate Publică Bistrița-Năsăud; 

 
 
  
 

Comisariatul  Județean  pentru  Protecția  Consumatorilor  Bistrița-  
Năsăud;  

Agenția de Protecție a Mediului Bistrița-Năsăud;  
Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Bistrița-Năsăud; Centrul 
Militar Județean Bistrița-Năsăud;  

Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud;  
Instituții de învățământ preuniversitar și universitar din județ și țară;  
Organizații non-guvernamentale, etc. 

 
3.5 Planul de dezvoltare profesională a personalului 
 
 

Formarea profesională continuă a personalului din învățământ este imperios necesară 
datorită sistemului de educaţie care este în continuă modernizare, iar contextul la care se 
raportează activitatea profesională şi educativă se schimbă permanent fiind nevoie de adaptare la 
noile cerinţe. 

 
Concluziile care se desprind în urma analizei chestionarului pentru identificarea nevoilor 

de formare la nivelul personalului didactic din Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Maieru, sunt 
următoarele: 

 
Majoritatea profesorilor consideră formarea continuă un drept de care  

trebuie să fie preocupat, în primul rând, cadrul didactic;  
Gradele didactice trebuie să constituie condiții ale evoluției în carieră; Cursurile de 
perfecționare să fie inițiate preponderent de școală și să  
se plieze pe realitățile școlii;  



 
 
 

51 
 

Profesorii și-au manifestat disponibilitatea de a participa la cursuri de perfecționare 
dar problemele apar atunci când acestea trebuie plătite;  

A fost manifestat interes pentru următoarele cursuri:  
- Tehnologici moderne de predare-învățare-evaluare; o 
Educație non-formală;  
o Abordări curriculare; o 
Consiliere și orientare;  
o Psiho-pedagogie pentru copii cu cerințe speciale; o Manager 
de proiect/scriere de proiecte Erasmus; o Limba engleză;  
o Legislație școlară; o 
Implementare SCIM; 
o  Aspecte moderne în tehnologia prelucrărilor la cald. 

 
La nivelul personalului didactic auxiliar, nevoile de formare identificate se referă la 

următoarele cursuri: 
 

Achiziții publice;  
Utilizare SEAP; 

 
  
 

Managementul gestiunii arhivării documentelor;  
Managementul eficient al resurselor umane; 
Contabilitate;  

Inventarierea patrimoniului; 
 
 
 
 
Cap.4. CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 
 
 
 
4.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea 
elaborării planului de acţiune a şcolii 
 
 

Activităţile de monitorizare şi evaluare pot să ia în considerare printre altele şi teoriile privind 

ancorele profesionale - elemente de referinţă extrem de importante oferite de literatura de specialitate. 

Exemple de asemenea ancore ar fi: 
 

- autonomie şi independenţă; siguranţă şi stabilitate; competenţă tehno-funcţională; 
 

- competenţă managerială generală; creativitate şi spirit creator; servirea unei cauze sau 

dedicarea în favoarea ei; 
 

- provocarea la competiţie; stilul de viaţa; 
 

În viitorul apropiat asemenea ancore vor fi dominante în structura noilor ocupaţii (profesiuni). 
 

Monitorizarea şi evaluarea Planului de acțiune la toate nivelurile (operaţional, echipă) va 

urmări: 
 

- modul de implementare a acţiunilor; efectul acţiunilor (benefic/nebenefic; 

aşteptat/neaşteptat; util/neutil etc.); 
 

- reformularea unor acţiuni în funcţie de progresul înregistrat; 
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- informarea factorilor interesaţi(manageri, personal, parteneri etc.) asupra rezultatelor 

implementării Planului de acțiune al şcolii; 
 

- conştientizarea greşelilor şi evitarea altora în continuarea aplicării Planul de acțiune al 

şcolii; 
 

- sărbătorirea succeselor în realizarea Planului de acțiune al şcolii. 
 
 
 

Pentru a exista un sentiment de proprietate şi responsabilitate faţă de acest plan, este importantă 

implicarea unei varietăţi cât mai mari de factori interesaţi în elaborarea planului. Printre aceştia trebuie 

să se numere cadre didactice și personal administrativ . De asemenea, trebuie să aibă loc consultări şi 

discuţii care să ofere informaţii în vederea întocmirii planului, cu părinţi, tineri, agenţiile pentru 

ocuparea forţei de muncă, angajatori şi asociaţii ale angajatorilor, consilii locale şi judeţene şi alţi 

factori interesaţi. Planul nu trebuie să fie un document elaborat exclusiv de director sau membrii 

conducerii superioare. În mod similar, cu cât activităţile de zi cu zi includ mai multe procese de analiză 

şi evaluare, cu atât mai uşor personalul va putea fi implicat în procesul de planificare a acţiunilor la 

nivelul şcolii. 
 
Etapele  procesului de consultare în vederea elaborării planului de acţiune a şcolii sunt:  

 Identificarea factorilor interesaţi care pot avea un anumit impact asupra dezvoltării şcolii şi/ 
sau care pot fi beneficiarii serviciilor sau produselor şcolii. 

 
 Stabilirea modalităţii de lucru pentru planificare şi întocmirea planului de proiect pentru 

elaborarea PAS. 
 Modalitatea de lucru trebuie să includă următoarele: 
 

- discuţii cu membrii personalului referitoare la: ce îşi doreşte şcoala să devină în viitor , cum îşi 

percepe şcoala rolul său în cadrul comunităţilor locale, judeţene şi regionale, modul în care 

contribuţia şcolii trebuie/ ar putea fi integrată cu cea a altor şcoli, modul în care aria sa de 

activităţi ar putea să se schimbe în viitor, de exemplu prin oferirea mai multor servicii 

educaţionale pentru adulţi. Membrii personalului din cadrul organizaţiei trebuie să 

împărtăşească un scop comun. 
 

- analiza mediului extern – identificarea seturilor de date care trebuie colectate (seturile de date 

stabilite de comun acord a fi colectate trebuie clar definite) 
 

- aplicarea unui model de auto-evaluare – în ce mod se va realiza, care vor fi termenele de 

realizare, care va aria sa de cuprindere 
 

- stabilirea surselor de date /informaţii care se vor utiliza, stabilirea responsabilităţii pentru 

colectarea datelor şi a termenelor pentru această activitate 
 

- planificarea analizării datelor – cine va face acest lucru şi care este termenul limită 
 

- stabilirea de comun acord a unei modalităţi şi a responsabilităţii pentru formularea concluziilor 

care rezultă din analiza mediului intern şi extern – în ce mod vor fi verificate aceste concluzii 

cu factorii interesaţi 
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• mecanismele pentru formularea şi convenirea obiectivelor şi ţintelor 

 
• modalitatea de analizare a problemelor care au dus la formularea obiectivelor astfel încât să 

poată fi stabilite acţiuni pentru depăşirea acestor probleme 
 

• introducerea elementelor de planificare operaţională prin implicarea unui număr mare de 

membri ai personalului, de exemplu prin întâlniri ale echipelor de lucru 
 

• modul în care alte activităţi, de exemplu activităţile de elaborare a planurilor privind 

parteneriatele locale sau desfăşurarea auto-evaluării, vor fi integrate într-un singur plan de 

acţiune 
 

• scrierea planului . Formatul în care va fi distribuit – prin internet, pe hârtie  
c) Programarea unui anumit timp pentru a face posibilă îndeplinirea sarcinilor de 

 
elaborare a planului. 
 

4.1.1. Surse de informaţii: 
 

• Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 
Consiliului Şcolar al Elevilor, Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, documente care atestă 
parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare ) 

 
• Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 

Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii 
– secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

 
• Documente de prezentare şi promovare a şcolii  
• Site-uri de prezentare a judeţului Bistrița- Năsăud  
• PRAI Regiunea Nord- Vest  
• PLAI Bistrița- Năsăud  
• Chestionare, discuţii, interviuri  
• Rapoarte scrise ale ISJ şi MECȘ întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 

 
 

4.2 Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a PAS 
 
 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul de 
monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:  

1. întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  
 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 

Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 
  
 

2. prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al 
Consiliului de Administraţie, Comisia pentru asigurarea calităţii in educaţie;  

3. revizuire periodică şi corecţii;  
4. se vor înregistra rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a planului 

de acţiune şi se vor compara cu rezultatele aşteptate;  
5. se vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcţie de momentul ales 

(evaluare iniţială, formativă, sumativă) şi de aspectul vizat (calitatea instruirii - 
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formării profesionale, calitatea consilierii-îndrumării profesionale, calitatea serviciilor 
de mediere a muncii, calitatea pachetelor de formare);  

6. se va urmări eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale, umane, 
informaţionale şi de timp;  

7. se va evalua calitatea şi eficienţa managementului de proiect, cu rolurile 
partenerilor implicaţi şi cu responsabilităţile persoanelor din echipa proiectului ;  

8. se vor desfăşura activităţi de bilanţ semestrial;  
9. se vor evalua experienţele noi şi modelele dezvoltate, strategiile de 

continuare şi extindere prin intermediul reuniunilor de bilanţ.  
Se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în  

planul operaţional.  
Rezumând, această activitate este sintetizată în tabelul următor: 

 

Nr. 
Acţiune Etape 

Persoane 
Participanţi Termen crt. responsabile     

      

1. Consultare Discuţii care să ofere Grupul de lucru Părinţi Octombrie 
  informaţii în vederea desemnat prin Elevi  
  întocmirii planului decizia Personalul şcolii  
   directorului Cadre didactice  
    C.A.  
    Inspectori de  
    specialitate  
    Agenţi pentru  
    ocuparea forţei de  
    muncă  
    Angajatori  
    Angajaţi  
      
2. Monitorizare Controlarea implementării Directori Personalul Permanent 

  acţiunilor C.A. didactic  
  Măsurarea efectului acestor Comisia pentru Elevi  
  acţiuni evaluarea şi   
  Revizuirea acţiunilor în asigurarea   
  lumina progresului realizat calităţii   
  Raportarea progresului    
  înregistrat directorilor,    
  personalului şi altor    
  factori interesaţi    
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3. Revizuirea Folosirea constatărilor şi Manageri  Personalul Noiembrie 
  concluziilor în vederea C.A.   didactic Elevi  
  reactualizării continue a      
  planului      
  Întocmirea planului      
  operaţional       
        

        



 
 
 

56 
 

2.5 Opţiuni strategice/Ținte stategice 
 
 

Principalele aspecte care necesită dezvoltare - şi care se desprind din analiza 
SWOT prezentată, se concretizează în opţiuni strategice /ţinte strategice în legătură directă 
cu misiunea şcolii ,vizând o perspectivă pe termen lung sunt următoarele: 
 
ŢINTA 1. ASIGURAREA UNUI CLIMAT EDUCAȚIONAL MOTIVANT PENTRU 
CREȘTEREA PERFORMANȚEI ȘCOLARE CU ȘI PENTRU EVITAREA 
PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII  
ŢINTA 2. ASIGURAREA UNEI CONCORDANŢE ÎNTRE OFERTA DE FORMARE 
PROFESIONALĂ ŞI CEREREA PIEŢEI MĂSURATĂ PRIN RESPECTAREA 
RECOMANDĂRILOR PLAI  
ŢINTA 3. CUPRINDEREA ÎN SISTEMUL DE FORMARE CONTINUĂ A MINIM 
40% DIN RESURSELE UMANE DIN ŞCOALĂ  
ŢINTA 4. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ŞI A BAZEI MATERIALE A 
UNITĂŢILOR ŞCOLARE ASTFEL ÎNCÂT SĂ ASIGURĂM CALITATEA 
FORMĂRII PROFESIONALE ÎN CONTEXTUL DESCENTARLIZĂRII  
ŢINTA 5. TOŢI ELEVII CUPRINŞI DIN SISTEMUL TVET VOR BENEFICIA DE 
SERVICII DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PENTRU CARIERĂ  
ŢINTA 6. IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR PLAI ÎNTR-O PROPORŢIE DE MINIM 
80 % 
 

Opiniile elevilor, părinţilor si agenţilor economici confirmă faptul că activitatea pe 
care o desfăşurăm este înscrisă pe o traiectorie de dezvoltare şi implicare, şi că potenţialul 
şcolii ne permite /determină o permanentă reînnoire şi adaptare.  

Prin asigurarea şi modernizarea bazei materiale, prin stabilitatea resurselor umane 
calificate şi deschise către nou, cu sprijinul Comunităţii locale, putem asigura calitatea 
educaţiei. 
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58 
 

 
 
 

Partea a 3-a 
 
 
 
 

 
PLAN DE ACŢIUNE 

 
 
 
 
  

2017-2020 
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 PRIORITATEA 1 Crearea unui cadru adecvat pentru creşterea calităţii în educaţie  
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 OBIECTIV 1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate  
 TINTA : Toții elevii sunt sprijiniţi să găsească informații conform nevoilor individuale de învățare   
Context: Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi Tehnologic, recomandă autoevaluarea activităţii în scopul identificării aspectelor care 
au 
nevoie de îmbunătăţire. Analiza internă efectuată arată  că strategiile de predare-învăţare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar 
nu sunt tot timpul adaptate stilurilor individuale de învăţare,  abilităţilor şi motivării fiecărui elev. Resursele  materiale ale şcoli  necesitã 
îmbunãţãţiri.          

Măsuri/Acţiuni pentru Rezultate aşteptate Data pana la care  Persoana/ Parteneri  Sursă de 
atingerea (măsurabile) vor fi finalizate  persoanele implicați  finanţare 
Obiectivului (ce trebuie să se     responsabile    
întâmple)          
Realizarea planului Planul   operaţional   privind Octombrie   Responsabi CEAC    
operaţional privind asigurarea asigurarea calităţii educaţiei       
calităţii educaţiei         

Evaluarea iniţială 
Cunoaştere
a nevoilor de septembrie  Cadrele didactice   extrabugetare 

  instruire, educaţie şi       
  formare        
Organizarea programelor de Programe de consultaţii, Octombrie  Responsabili ISJBN  extrabugetare 
recuperare şi consolidarea meditaţii şi pregătire   comisii metodice    
cunoştinţelor şi suplimentară/diferenţiată       
deprinderilor          
Implementarea metodelor active Cel puțin 80 % din cadrele Permanent  Echipa managerialã   extrabugetare 
de învăţare şi a metodelor didactice aplicã metodele   a şcolii    
alternative de evaluare active de învãţare   Responsabilii    

      comisiilor    
      metodice    
Adaptarea stilului de predare şi a Cel puțin 90 % din activitățile Permanent  Cadrele didactice    
strategiilor la particularităţile şi didactice și lecţii ţin cont de       
nevoile de învăţare ale elevilor nevoile de învăţare ale elevilor       
Respectarea riguroasă a Raport de monitorizare a An școlar  Director Parteneri   
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standardelor de pregătire  aplicării standardelor  Responsabil arie instruire  
profesională în procesul didactic   curriculară practică  

     Tehnologii   
Identificarea elevilor cu nevoi Bază de date cu elevii cu Octombrie și când Psihopedagog Elevi  
speciale   nevoi speciale(de orice natură este cazul Profesori părinți  

   )  Diriginți   
Obiectiv 2.Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea unor rezultate bune la examenele 
naţionale.        

    
ȚINTA Creșterea cu 10 % a rezultatelor la examenele naționale până în 2020    
CONTEXT Rezultatele nemulţumitoare obţinute la examene naţionale    
Diversificarea  şi  modernizarea activități didactice atractive și Permanent Echipa managerialã  extrabugetare 
strategiilor   motivante  a şcolii   
de predare-învăţare, în scopul :   Responsabilii   
-stimulării   interesului   elevilor   comisiilor   
pentru     metodice   
pregătire;     Cadrele didactice   
-încurajării participării active      
elevilor în        
desfăşurarea orelor didactice;      
-transferului  de  cunoştinţe  între      
disciplinele de studiu;       
-dezvoltării capacităţii de      
autoevaluare a performanţelor      
-stimulării potenţialului creativ      
al elevilor        
Asigurarea unui program de Grafic suplimentar de Octombrie Directori adjuncți Elevii, părinți  
activităţi remediale/pregătire pregătire  Responsabili arii   
suplimentară a elevilor din anii   curriculare   
terminali la disciplinele    Responsabilii   
prevăzute cu probe la examenele   comisiilor   
naţionale     metodice   
Organizarea şi desfăşurarea Raport monitorizarea După calendarul Director ISJ.BN  
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simulării desfășurării simulării ISJ si MENCS Directori adjuncți Profesori  
examenului de Bacalaureat la    elevi  
clasele a XI-a şi a XII-a      
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Obiectiv 3. Reducerea absenteismului şcolar, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenţei şi creşterea siguranţei elevilor  
ȚINTA 1 Reducerea cu 10% a absenteismului a părăsirii timpurii a școlii și a abandonului şcolar până în 2020. 
ȚINTA 2 Reducerea cu 15% a actelor de violență și abateri disciplinare  până în 2020.  
ȚINTA 3 Creșterea ratei de absolvire a liceului cu 3%, până în 2020  
CONTEXT Școala înregistrează un număr mare de absențe care în anumite situații conduc la abandon școlar sau părăsirea timpurie a școlii.Unii 
elevi manifestă un comportament agresiv înregisrându-se acte de violență mai ales la nivelul învățământului obligatoriu.  
Încheierea unor protocoale de Protocoale de colaborare Anual/Octombrie Director Elevi, părinți,  
colaborare cu Poliţia,   Directori adjuncți cadre  
Jandarmeria, Agenţia naţională   Consilier educativ didactice  
Antidrog,    Instituții  

    partenere  
Monitorizarea asigurării Grafice de monitorizare zilnic (în şcoală) Director Elevii  
securităţii elevilor în perimetrul   Directori adjuncți Profesorii  
şcolilor şi în împrejurimi   Profesori serviciu   

      
Colaborarea cu fundaţii şi Protocoale de colaborare Octombrie Director Elevi, părinți,  
asociaţii  și de câte ori este Directori adjunct cadre  
specializate  nevoie Consilier educativ didactice  

    Instituții  
    partenere  
Actualizarea Regulamentului Regulament Intern avizat în Octombrie Director Director  
Intern Consiliu Profesoral  Directori Directori  
de funcţionare a unităţii şi Procese verbale de prelucrare  iadjuncțConsilier adjunct  
popularizarea acestuia pe site- semnate de la toate clasele  educativ Consilier  
ul şcolii, afisarea acestuia la    educativ  
loc vizibil și prelucrarea la    Diriginți  
clasă      
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PRIORITATEA 2  Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare prin dezvoltarea bazei matreriale şi gestionarea  eficientă a resurselor financiare  

OBIECTIV 1 : Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii  
ȚINTA 1 95% din spaţiile de instruire să fie favorabile integral predării învăţării 
ȚINTA 2 Creşterea cu 30 % a resurselor de învățare și a facilităților logistice până în 2020 
ȚINTA 3   Asigurarea unui mediu fizic sănătos, în contextul crizei sanitare și diminuarea efectelor acesteia asupra elevilor, cadrelor didactice 
  
CONTEXT: Unitatea şcolară dispune de 4 clădiri , 3 clădiri cu săli de clasă, 2 clădiri cu ateliere de practică, 1 sală de sport mare și 1 mică 
pentru gimnaziu , 2 terenuri de sport. O mare parte din resursele de instruire sunt uzate fizic şi moral şi este prioritară înlocuirea acestora. 
Menţionăm că există şi dotări mulţumitoare şi pentru disciplinele de cultură generală şi cele de cultură tehnologică obţinute prin proiecte sau 
venituri proprii.  

 Acţiuni pentru atingerea Rezultate aşteptate (măsurabile) Termen Persoana 
Parteneri
:  Sursa de 

 obiectivului:        persoane   finanţare 
          responsabile    
1. Reparaţii curente la  Reducerea pierderilor, Asigurarea Vacanţe şcolare, Director Consiliul  Bugetul    local 
 grupuri sanitare şi de  condiţiilor  igienico-sanitare  impuse  de ori  de câte  ori Administrator Local  Venituri proprii 
 instalaţii termice şi  legislaţie    este nevoie şcolar    
 electrice             
2. Igienizare şcoală- Spaţii    optime    de    desfăşurare    a Vacanțe  Director, Consiliul local Bugetul local si 
 zugraveli,reparaţii curente activităţilor      Administrator   fonduri proprii 
3. Achiziţionare materiale Echipamente si materiale necesare Permanent Director MECTS  Fonduri 
 de  instruire practica si pentru  instruire  practică  si  laborator   Administrator EDU PRO  Proiecte 
 laborator  tehnologic şi tehnologic pentru domeniile constructii,   Responsabili Consiliul  Donaţii 
 materiale didactice  mecanică,  estetică, electromecanică  şi   arii curriculare Consultativ al Sponsorizări 

    
discipline de cultură 
generală     părinţilor   

4. Achiziţionare şi  reparţii Mobilier  corespunzător  şi  suficient  în Cand este cazul Director MECTS  Fonduri 
 de mobilier şcolar  toate spaţiile de învătământ    Administrator EDU PRO  Proiecte 
           Consiliul  Donaţii 
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           Consultativ al Sponsorizări 
           părinţilor    
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5.  Intreprinderea Cantină reabilitată 1 Septembrie Director 
ISJ Bistrita-
Nasaud Buget 

demersurilor necesare    Primăria Primăria 
pentru cuprinderea     Consiliul 
cantinei într-un program     Județean 
de reabilitare      

6. Dotarea atelierelor școlare 6 ateliere dotate cu echipamente utile 1 Septembrie Director Primăria Sponsorizări 
 desfășurării orelor de practică  Administrator Sponsori Proiecte 
   Contabil şef   
7.Înlocuirea jaluzelelor Asigurerea conditiilor optime pentru 1Septembrie Director Primăria Venituri 
deteriorate din sălile de clasă desfăsurarea orelor de curs  Administrator  extrabugetare 

   Contabil şef   
8. Amenajarea şi dotarea cu Sală de clasă amenajată conform Decembrie  Director Primaria Venituri 
mobilier a celei de a doua necesităților elevilor cu CES  Administrator  extrabugetare 
clase de învățământ special   Contabil şef   

      
9. Asfaltarea curţii şcolii Curte asfaltată Decembrie  Director Primaria Venituri 

   Administrator  extrabugetare 
   Contabil şef   
      
10.Repararea gardului de Gard reparat Decembrie  Director Primaria Venituri 
împrejmuire a şcolii   Administrator  extrabugetare 

   Contabil şef   
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PRIORITATEA 3 Formarea resurselor umane ale şcolii  
OBIECTIV 1 : Pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională  
ŢINTA: Minim 80 % din cadrele didactice participante la cursuri de formare continuă până în 2020  



 
 
 

70 
 

CONTEXT: Majoritatea cadrelor didactice care funcționează în unitatea școlară au experiență didactică, au participat la numeroase cursuri 
de formare prin diverse programe.Sunt cadre didactice tinere 
care urmăresc dezvoltarea personală   

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate Termen Persoana Parteneri: Sursa de 
 (măsurabile)  persoane Cost: finanţare 
   responsabile   
Întocmirea PROGRAMULUI DE Program de octombrie Responsabil ISJBN Resurse 
PERFECȚIONARE CADRE perfecționare  comisie CCD BN bugetare 
DIDACTICE   perfecționare UNIVERSITĂȚI Surse 

    FURNIZORI DE extrabugetare 
    PROGRAME Finantare 
     proprie 
Monitorizarea participării cadrelor Grafic participare octombrie Director adjunct Profesorii  
didactice la cursuri de formare în Bază de date iunie Responsabil   
vederea evaluării standardizate.   perfecționare   

      
Asigurarea accesului tuturor cadrelor Panou informativ cu octombrie - Director adjunct Profesorii Resurse 
didactice la proiectele școlii în scopul proiectele școlii iunie Responsabil  bugetare 
implementării unui sistem flexibil al Raport tematic  perfecționare  Surse 
managementului calităţii formării     extrabugetare 
continue      
Asigurarea calităţii activităţilor de Raport tematic iunie Director Profesorii  
formare continuă a personalului   adjunct Elevii  
didactic prin monitorizarea impactului   Responsabil Părinți  
programelor de formare la nivelul   perfecționare   
clasei şi al unităţii de învăţământ      

preuniversitar.       
OBIECTIV 2 Asigurerea eficienţei activităţii de perfecţionare a personalului didactic şi aplicarea TIC în procesul de predare – învăţare.   
ŢINTA: 75% dintre profesorii scolii vor utiliza metode moderne de învăţare şi se vor axa pe aplicarea învăţării centrate pe elev, până la finele 
anului 2020  
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CONTEXT: Există în mare măsură o experientă a cadrelor didactice în utilizarea metodelor de învăţare centrate pe elev dar asistenţele/ 
observările la ore au evidenţiat la unele cadre didactice un stil de predare bazat pe metode tradiţionale în defavoarea celor moderne bazate 

pe acţiune şi pe particularităţile individuale ale elevilor.  
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate Termen Persoana Parteneri: Sursa de 

 (măsurabile)  persoane  finanţare 
   responsabile   
1.Asigurarea unei planificări şi Documente de proiectare a Septembrie Responsabilii Comişii metodice  
proiectări  a activităţilor de învăţare activităţii didactice  comişiilor ISJ  
centrate pe elev şi corelate cu stilurile conforme principiilor  metodice CCD  
individuale incluziunii     
3.Realizarea de activităţi demonstrative O lectie demonstrativa Semestrial Sefii de comişii Profesorii scolii  
la nivelul comişiilor metodice cu scopul pentru fiecare comişie  metodice   
prezentarii metodelor moderne de metodica     
învăţare centrată pe elev şi dezbateri în      
cadrul catedrelor privind lucrul cu elevii      
în general şi al elevilor cu C.E.S.în      
special.      
4.Implemenarea TIC în pregătirea Cel putin o lectie pe arie Lunar Responsabilii ISJ Surse 
profesională. curriculara  comisiilor CCD extrabugetare 

   metodice   
   Cadre didactice   

5. Monitorizarea aplicării la clasă a Utilizarea metodelor Permanent Directorii Comisi metodice  
utilizării metodelor centrate pe elev. moderne de invatare  Responsabilii ISJ  

 centrata pe elev de catre  comisiilor   
 85% dintre profesori  metodice   
 evidentiata prin asistente     

 la ore.      
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PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE INDIVIDUALĂ A ELEVILOR 
PRECUM ŞI A CELOR PRIVIND CARIERA  
OBIECTIVE 
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Asigurarea unor programe de educaţie recuperatorie 
Diversificarea activităților extrașcolare și a celor de orientare școlară și profesională   
Sprijinirea elevilor în depăşirea problemelor specifice vârstei; 
Promovarea sănătăţii şi a stării de bine;  
Dezvoltarea personală a elevului;  

Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu nevoile pieţei din judeţul Bistrita-Nasaud  
ŢINTA: 

  1. Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat a absolvenților claselor a XII-a cu 1% în fiecare an 
  2. Creșterea ratei de promovare la examenul de bacalaureat cu 2% anual   
3. Atingerea unui procent de 99% de elevi dintre absolventii care obtin atestatul professional in ultimul an de implementare a 

proiectului   ROSE 
  

 4. Realizarea unui număr mediu de minim 2 ore de consiliere și orientare școlară și profesională/elev, anual.  
5. Sistem unitar de raportare şi indicatori calitativi de evaluare a activităţilor şi rezultatelor serviciilor de consiliere, adoptat şi 
implementat la până în 2020  
6. Reducerea absenteismului cu 10 % până în 2020 
7. Reducerea abandonului școlar cu 15% până în 2020 
8. Cursuri de formare privind consilierea elevilor pentru toți diriginţii din şcoală, până în 2020 
9. Elaborarea la nivelul școlii, pe nivele de învățământ, de suporturi informaţionale necesare diriginţilor în activitatea de consiliere şi 
orientare - până în 2020 
10.Susținerea strategiilor comunitare de prevenire și combatere a practicilor/comportamentelor indezirabile din mediul școlar (violență, 
bullying, consum de substanțe nocive, trafic de persoane etc)  

CONTEXT: Şcoala răspunde doar nevoilor informaţionale ale elevului, nu şi celor psihopedagogice şi sociale. Unul dintre scopurile educaţiei 
este pregătirea elevului pentru viaţă. Creşterea numărului de eşecuri, abandonuri şcolare, de comportamente delincvente sau nesănătoase, de 
tulburări emoţionale în rândul elevilor, indică faptul că ar trebui să se facă mai mult în această direcţie. Profesorul diriginte, în general, nu este 
abilitat pentru consilierea educaţională şi orientarea elevului şi nu are competenţe în consilierea de criză. Aceste activităţi reprezintă domenii de 

intervenţie ce ţin strict de competenţa psihopedagogului. Toate acestea trebuie realizate 
într-un cadru adecvat.   

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate Termen Persoana Parteneri: Sursa de 
 (măsurabile)  persoane  finanţare 
   responsabile   

1. Colaborarea cu CJAPP din regiune pentru 
adoptarea unui sistem unitar de raportare şi 
indicatori calitativi de evaluare a 
activităţilor şi rezultatelor serviciilor de 

Sistem unitar de raportare şi 
indicatori calitativi 

octombrie Psiholog şcolar CJAPP  
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consiliere 
Proiectul ROSE „VIITORUL MEU 
INCEPE AZI”  

- Realizarea de activități recuperatorii 
cu elevii de liceu la materiile pentru 
examenul de bacalaureat  

- Diversificarea activităților extrașcolare 
prin activități de autocunoaștere și 
workshopuri de educație nonformală  

- Orientarea școlară și profesională a 
elevilor  

 

Creșterea ratei de înscriere la 
BAC cu 2% în fiecare an  
Creșterea ratei de promovare a 
examenului de BAC cu 0.5% în 
fiecare an  
Cresterea cu 1% a numarului de 
elevi care participa la examenul 
de competente in fiecare an 

    

Implementarea sistemului de catalog virtual 
și facilitarea comunicării cu părinții  
 

Reducerea absenteismului  
Îmbunătățirea rezultatelor școlare  

permanent Director /  cadre 
didactice 

Asociatiile de 
parinti 

 

Utilizarea de soft-uri/CD-uri educaționale și 
aparatură IT în predare/învățare  
 

Creșterea dorinței de învățare, a 
capacității de înțelegere, ușurarea 
învățării  
 

permanent Director /  cadre 
didactice 

  

2. Proiectarea şi implementarea unui Calendarul activităţilor. noiembrie Psiholog AJOFM  
calendar obligatoriu de activităţi de 90% dintre absolvenţi  şcolar Universităţi  
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informare şi consiliere pentru: informaţi/conşiliaţi privind    Agenţi  
- clasa a XI-a şi a  a XII-a liceu alternative de  angajare şi/sau de   economici  
tehnologic,: alternative de angajare şi/sau continuare a studiilor      
de continuare a studiilor       
1.Informarea absolvenţilor claselor  a VIII- Chestionare aplicate şi    Cabinet  
privind oferta interpretate.  Noiembrie Directori pşihopeda-gogic  
liceului; Şedinţe de informare şi   Consilierul Scolile din  
Aplicare de chestionare elevilor clasei distribuirea de pliante care să  Mai educativ municipiu şi 

Surse 
aVIII-a din şcolile generale privind conţină şi descriera 

  
Diriginţi judet.   

bugetare 
opţiunile şcolare şi profeşionale viitoare. specializărilor. 

  
Profesorul 

 
    

Întâlniri cu elevii şi părinţii acestora pentru    pşiholog   
prezentarea ofertei educaţionale a şcolii. Registrul vizitatori.      
Ziua porţilor deschise pentru comunitate.       

4. Identificarea elevilor care necesită 
Reducerea absenteismului cu 10 

Octombrie Psiholog 
  

% şi a cazurilor de violenţă în 
 

Dirigintii 
 

consiliere individuală şi asigurarea acesteia 
 

Permanent şcolar 
 

şcoală cu 15 % 
   

      
5.Asigurerea transparenţei în formarea Programe CDL elaborate şi   Pofesori ISJ  
profesională: avizate ISJ şi CLDPS   Aria Agenţii  
 Realizarea CDL în acord cu nevoile   Septembrie curriculara economici  

locale. 
Contracte cu agenţii 
economici   Tehnologii  Surse 

 Consultarea elevilor şi părinţilor în      extrabugetare 
alegerea disciplinelor opţionale.       

 Desfăşurarea activităţilor de instruire       
practică la potenţiali angajatori       

6.Elaborarea proiectului activităţilor Orar  consilier  psihopedagog şi  Directori ISJ  
extracurriculare de orientare în carieră: numar elevi consiliati.   Diriginti CJRAE  
 Consiliere în carieră Calendarul  Lunar Conşilier Scoli  
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 Activităţi extracurriculare: activitatilor extracurriculare.   educativ generale  
 Intalniri elevi liceu-elevi gimnaziu;   Semestrial Profesorul   
 Activităţi distractive;    psihopedagog   
 Concursuri pe diferite teme;       
 Activităţi sportive.       
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PRIORITATEA 5: ASIGUREREA ACCESULUI LA ÎPT ŞI CREŞTEREA GRADULUI DE CUPRINDERE ÎN EDUCAŢIE  
OBIECTIV 1 : : Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT  
ŢINTA: 1. Minim 75% dintre absolvenții de școală profesională își continuă studiile la liceu , învățământ de zi sau seral, până în 2020 
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10. Abandon şcolar maxim de 15 % până la sfârşitul anului 2020  
CONTEXT: In prezent, există în şcoală elevi care datorită lipsei resurselor financiare sau a sprijinului din partea părinţilor care sunt plecaţi în 
străinătate, abandonează şcoala.Şcoala poate sprijini elevii prin consiliere şi acordare de sprijin material şi financiar.  

Acţiuni pentru atingerea Rezultate aşteptate (măsurabile) Termen Persoana Parteneri: Sursa de 
obiectivului:   persoane  finanţare 

   responsabile   

Identificarea elevilor care prezintă 
Stabilirea nominală a elevilor din clasele a IX-
a şi Semestrul I Director adjunct Diriginţii  

riscul abandonului şcolar a X-a care prezintă pericolul de abandon din  Consilierul prof. psiholog  

 
diferite motive (probleme materiale şi 
financiare,  

educativ 
Diriginții Părinţii  

 dezinteresul elevului pentru învăţătură, lipsa     
 supravegherii părinţilor, etc.)     

Atragerea de agenţi economici în 
Cel puţin 2 burse private sau alte forme de 
sprijin Februarie Director adjunct Agenţii  

vederea acordării de burse sau 
alte    economici  
forme de sprijin elevilor cu      
probleme materiale şi financiare      
Monitorizarea prezenţei la Scăderea numărului de absenţe nemotivate Iunie Directorii Diriginţii  
programul şcolar al elevilor   Consilierul părinţii  

   
educativ 
Diriginții   

Parteneriat încheiat cu Poliţia  Rezolvarea cazurilor care necesită intervenţia  Octombrie Directorii Poliţia de  
 Poliţiei   Consilierul Proximitate  

   
educativ 
Diriginții   

Consiliere specială pentru elevii Rezolvarea cazurilor care necesită asemenea iunie Consilierul Elevii Părinții  

care prezintă riscul abandonului intervenţii  
educativ 
Diriginții   

şcolar   psiholog   
Adoptarea unui program de Existenţa unei baze cu de date referitoare la Octombrie Psiholog şcolar Diriginţii  
măsuri pentru identificarea şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale  Responsabil   
integrarea elevilor cu cerinţe   comisie CES   
educaţionale speciale  (CES)      
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Asistenţă specializată, consiliere Sprijin prin asistenţă specializată Permanent Psiholog şcolar   
şi sprijin oferite   Responsabil   
familiilor/elevilor cu risc de   comisie CES   
abandon timpuriu      
Sprijinirea elevilor pentru Elevi beneficiari de sprijin financiar şi Octombrie Responsabil Diriginţii Bugetul de 
intocmirea dosarului pentru material  comisie burse  stat 
bursa Bani de liceu şi socială şi     Venituri 
intocmirea listei de beneficiari     extrabugetare 
Implicarea elevilor în activităţi 10 activităti extracurriculare desfasurate. Iunie Consilier Cabinet  
extracurriculare. 50% din elevii școlii implicați in desfășurarea  educativ pshopeda-  

 activităților   gogic  
    Poliția  
Implicarea părinţilor în 2  Lectorate cu părinţii Iunie Consiliul de Părintii  
reducerea ratei de absenteism 20% din părinţii elevilor implicaţi in  administraţie elevilor  

 desfasurarea activitatilor     
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PRIORITATEA 6 Corelerea ofertei educaţionale IPT cu nevoile de calificare din regiune  
OBIECTIVUL 1: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare identificate, pe domenii şi calificări  
Ţinte: 
1.Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii în calificarea obţinută cu minim 20% în anul 2020.  
2.Corelarea ofertei anuale a şcolii cu recomandările PLAI în proporţie de 100% 
3. Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatelor cu 10%.  
Context:  
Din analiza zonală efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice pentru care şcoala pregăteşte forţa de muncă, să 
înregistreze o creştere economică reală în intervalul de timp 2017-2020. Este cazul domeniilor: servicii IT, turism, servicii. Pentru domeniile: 
mecanic, construcţii, transporturi, textile şi estetica şi îngrijirea corpului omenesc, minier, conform Nomenclatorului de calificări recent aprobat, 
şcoala pregăteşte forţă de muncă de nivel 3, 4 şi 5  
Retehnologizarea întreprinderilor partenere impune însuşirea de către adulţi şi elevi de noi competenţe şi abilităţi cheie. Şcoala dispune 
de resurse umane şi materiale necesare formării tinerilor şi adulţilor la nivelul Standardelor de Pregătire Profesională validate. 
Parteneriatele 
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dezvoltate în ultimul an au condus la fundamentarea cifrelor de şcolarizare şi adaptarea ofertei şcolare la cerinţele pieţei muncii.  
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate Termen Persoana Parteneri: Sursa de 

 (măsurabile)   persoane  finanţare 
     responsabile   
Elaborarea şi implementarea unei proceduri de 25%  absolvenţi  care  îşi Sfârşitul Echipa Agenţii Extrabugetară 
identificare  a  cererilor  de  pe  piaţa  muncii, găsesc un loc de muncă în anului managerialã a economici  
inclusiv  a  meseriilor  nou  solicitate  şi  a domeniul de calificare şcolar şcolii cu  
meseriilor nesolicitate absolvit;    Consiliul de care şcoala  

 - Rata de succes a acestora  administraţie derulează  
 calculată pe fiecare  CEAC parteneriate  
 calificare în parte      
Elaborarea  planului  de  şcolarizare  anual   în Cel puţin 10 parteneri Anual luna Echipa 10 parteneri Extrabugetară 
corelaţie cu cererile pieţei muncii economici participă la septembrie managerialã a economici  
şi susţinerea aprobării în CLDPS. sesiunea de informare  şcolii importanţi,  
Organizarea unei sesiuni de informare      ISJ,  
privind abilităţile cheie pentru agenţi      responsabilii  
economici-parteneri      comisiei  

      metodice  
Întocmirea planului operaţional pentru Inserţie profesională  Anual Phiholog şcolar Agenţii  
activităţi de tranziţie de la şcoală la locul     Consilier economici  
de muncă     educativ parteneri  

         
OBIECTIV 2 Diversificarea serviciilor de formare profesională  
ŢINTA: Acreditarea a 8 programe de formare profesională  
CONTEXT: Există în mare măsură o experientă a cadrelor didactice în utilizarea metodelor de învăţare centrate pe elev dar asistenţele/ 
observările la ore au evidenţiat la unele cadre didactice un stil de predare bazat pe metode tradiţionale în defavoarea celor moderne bazate 
pe acţiune şi pe particularităţile individuale ale elevilor.  

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate Termen Persoana Parteneri: Sursa de 
 (măsurabile)  persoane  finanţare 
   responsabile   

Intocmirea demersurilor de acreditare a şcolii noi  calificări solicitate pe 
perma

nent Echipa Agenţii Extrabugetară 
pentru   forme   de   învăţământ   identificate piaţa muncii  managerială economici  
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conform recomandărilor PLAI      parteneri  
Depunerea documentatiei pentru Realizarea   dosarului de Noiembrie Directorul Parteneri Extrabugetară 
acreditarea specializarilor de la școala de acreditare   Consiliul de economici  
maiștri și postliceală     administratie angajatori,  

      Profesorii Consiliul  
       elevilor  
       Asociaţia  
       Comitetului de  
       Părinţi,  
       universităţi   
 
 
 

 
 

PRIORITATEA 7: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ – COMUNITATE LOCALĂ – AGENŢI ECONOMICI.- 
REŢELE DE COLABORARE  

OBIECTIVE : 
Formarea abilităţilor necesare pentru creşterea eficienţei lucrului în parteneriat cu comunitatea locală în vederea sprijinirii învăţământului 
profesional şi Tehnologic.  

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat la nivel naţional şi internaţional  
 

1. Asigurerea efectuării stagiilor de instruire practica, pentru elevii de la școala profesională, la agenţi economici în toate domeniile, de 
către toţi elevii  

2. Stabilirea unei noi strategii a Liceul ui Tehnologic “Liviu Rebreanu” privind colaborarea cu partenerii;  
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3. Recunoaşterea Liceul ui Tehnologic “Liviu Rebreanu” ca şi participant (partener) important în dezvoltarea comunităţii, furnizor 
de personal calificat în domeniile : mecanic, electric, textile, construcții, servicii;  

4. Creşterea prestigiului Liceul ui Tehnologic “Liviu Rebreanu” realizarea a cel puțin 10 parteneriate de colaborare pe plan naţional şi 
internaţional  

5. 5 parteneriate cu instituții abilitate în vederea informării corecte a elevilor despre anumite pericole : consum de droguri, etnobotanice, 
trafic fiinţe umane   

 Elevii sunt supuşi unor influenţe exterioare nocive 
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 Parinţii nu se implică suficient în problemele elevilor şi ale şcolii      
 Implicarea redusă a angajatorilor în asigurarea bazei materiale pentru instruire practică;    
 Implicarea redusă a angajatorilor pentru organizarea stagiilor de practică;    
 Valorificarea slabă din partea şcolii a oportunităţilor de colaborare cu partenerii;    

Acţiuni pentru atingerea Rezultate aşteptate (măsurabile) Termen  Persoana Parteneri: Sursa de 
obiectivului:    persoane  finanţare 

    responsabile   
1. Incheierea de parteneriate cu agenţii Convenţii de practică Începând cu  Director Agenţi  
economici pentru efectuarea de stagii  septembrie  Responsabil economici  

de instruire practică    
Catedra 
Tehnologică   

2. Incheierea de parteneriate cu şcolile Realizarea planului de școlarizare în Martie  Consilier şcolar Şcolile  
generale proporție de 100%    generale  
3. Dezvoltarea parteneriatului cu Părinţi implicaţi in activităţile şcolii Periodic  Director adjunct Comitetul de  
parinţii prin desfăţurarea de activităţi  Permanent   părinţi pe  
la care sunt invitaţi şi părinţii şi     şcoală  
organizarea de lectorate       
4. Diversificarea parteneriatului pentru Reducerea abandonului şcolar Permanent  Consilier şcolar Instituții şi  
activităţi de prevenire a abandonului Constientizarea pericolului la care   Psihologul școlii ONG  
şcolar, a consumului de droguri, a se pot supune elevii      
conumului de plante etnobotanice, a       
traficului de persoane, etc       
Identificarea de noi parteneri şi 
obţinerea Realizarea a cel puţin 12 protocoale Mai  Directorii  Membrii Agenţii  
acordului acestora pentru a participa 
activ (parteneriate, contracte)   ariei curriculare economici  
la buna consiliere şi pregătire a elevilor    “Tehnologii” Instituţii ONG-  

     uri  
Realizarea unor relaţii de parteneriat Consilierea elevilor din anii terminali iunie  Directorii AJOFM;  
durabile cu instituţii care pot oferi 
sprijin cu privire la posibilitățile de integrare   Consilierul educativ Agenții  
în orientarea şi consilierea elevilor pe piața muncii    economici din  
privind cariera       
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Atragerea în parteneriat a agenţilor Locuri de muncă pentru elevi Iulie  Directorii Agenții  
economici care să fie dispuşi să aloce 
timp    Membrii ariei economici din  
şi resurse umane pentru activităţile de    curriculare   
parteneriat    “Tehnologii   
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Organizarea de dezbateri cu partenerii Asigurarea locurilor de practică Octombrie Directorii Agenţi  
pentru ca aceştia să identifice ei  înşişi   Membrii ariei economici  
modalităţile prin care pot sprijini şcoala   curriculare   

   “Tehnologii”   
Creşterea rolului reprezentanţilor Participarea angajatorilor în comisiile Iunie-August Directorii Agenţi  
angajatorilor în evaluarea 
competenţelor pentru susţinerea examenelor de  Membrii ariei economici  
elevilor la absolvire absolvire precum şi în evaluarea  curriculare   

 activităţii practice  “Tehnologii”   
Realizarea unei mai bune colaborări cu Programe de recuperare, asistenţă permanent Prof.  ONG-uri,  
partenerii pentru a îmbunătăţi sprijinul individualizată   Fundații  
acordat elevilor cu nevoi speciale(CES)   psihopedagog Agenții  

   Diriginții economici  
Îmbunătăţirea relaţiilor de parteneriat cu Asigurarea locurilor de practică și permanent Directorii  Membrii Agenții  
agenţii economici din sectorul privat 
care selectarea absolvenţilor în vederea  ariei curriculare economici  
pun accentul pe performanţă şi angajării  “Tehnologii”   
răspundere      
Realizarea unor relaţii de parteneriat cu Împărtăşirea exemplelor de bună permanent Directorii Cadrele şcoli generale  
alte unități de învățământ practică cu alte şcoli, cunoaşterea de  didactice   

 către elevii din gimnaziu a     
 caracteristicilor şi beneficiilor     

 
învăţământului profesional şi 
Tehnologic     

Realizarea de parteneriate cu unităţi Îmbunătăţirea calităţii învăţământului permanent Directorii  Comisia Unităţi şcolare  

şcolare din ţară şi străinătate 
profesional şi Tehnologic. 
Identificarea a cel  pentru elaborarea partenere  

 puţin 5 şcoli  proiectelor   
Îmbunătăţirea relaţiilor de parteneriat cu O mai bună colaborare şcoală – octombrie Consilierul Părinţii  
părinţii în vederea antrenării acestora la familie, profesor-elev – părinte.  educative Diriginții   
întregul proces instructiv-educativ din Elaborarea şi apoi semnarea de către     
şcoală toţi părinţii a acordului de educaţie     
Numirea  şi formarea  unui coordonator Coordonarea mai bună a activităţiilor Octombrie Conducerea şcolii Agenti  
de parteneriate cu agenţii economici derulate cu agenţii economici,  Profesori economici  
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 identificarea de potenţiali parteneri     
 (agenţi economici, şcoli din ţară şi     
 străinătate)     
Identificarea agenţilor  de profil  din 
zonă Întocmirea pe domenii a listelor cu octombrie Directorii  Membrii Agenții  
și realizarea unei ,,HĂRŢI” a 
potenţialilor agenţilor economici parteneri şi  ariei curriculare economici  
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agenţi  economici potenţiali parteneri Încheierea a cel  “Tehnologii” parteneri  

 
puţin 10 de contracte de parteneriat 
cu     

 agenţii economici     

Cursuri de formare cu cadrele didactice 
Elaborarea C.D.L. pentru clasa a IX-
a aprilie Directorii  Membrii Agenții  

implicate în activitatea de practică și de și a X-a  ariei curriculare economici  
realizare a CDL-urilor   “Tehnologii” parteneri  

    CLDFPS  
Organizarea  unor acţiuni şi seminarii 
între 

Analiza răspunsurilor la 
chestionarele decembrie Directorii  Membrii agenţii  

cadrele didactice şi angajatorii locali aplicate agenţilor economici ( 10)  ariei curriculare economici  
   “Tehnologii” parteneri  
Analiza desfăşurării practicii comasate 
la 

- fişele de evaluare a practicii 
comasate Mai-iunie Directorii agenţii  

agenţii economici să răspundă în proporţie de 90%  Coordonatori stagii economici  
 competenţelor ce trebuie atinse prin  de practică implicaţi  
 standarde      
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PLAN OPERAŢIONAL 
 

AN ŞCOLAR 2018-2019  
 

DOMENIUL FUNCŢIONAL: CURRICULUM 
 
    Nr.   

ACŢIUNI 
  

TERMEN 
  

RESPONSABILI 
     REZULTATE/MATERIALE/  

 
FUNCŢIA 

  
Crt. 

        
RESURSE 

  
DOCUMENTE ELABORATE 

 
                   
                         
 l. PROIECTARE 1.   Elaborarea   Decembrie   Consiliul de  Baza  de  date  Oferta curriculară în 

       proiectului planului     administraţie,    CJAPS  conformitate cu planul 
judeţea

n 
       de şcolarizare     Consiliul    Nr.  absolventi  de şcolarizare   
            profesorilor,    clasa a VIII      
            Directori           
                    

   2.   Întocmirea  15.10.   
Director 
adjunct,    Planuri cadru  Planificări calendaristice   

       
planificărilor
,      Responsabilii    Programe  Planuri de activitate   

       planurilor de     comisiilor    diagnoze  Dosarele comisiilor metodice 
       activitate  a     metodice           
       comisiilor metodice                
       conform                  
       indicaţiilor MEN                
                    
   3.   Elaborarea  01.10.   Responsabilii    Legislație  Graficele pregătirilor pentru 
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       graficului de     comisiilor    O.M.  examene naţionale şi concursuri 
       desfăşurare a     metodice       şcolare    
       pregătirii  pentru                
       examenele                 
       naţionale  şi                
       concursuri şcolare                
 
 
 
 
 
 
 
 4 Întocmirea   De  cate  ori  este Director Legislație Documente elaborate conform  
  documentelor şi  a nevoie Secretariat O.M.;doc ISJ standardelor şi în termenele  
  rapoartelor       solicitate    
  tematice curente şi         
  speciale solicitate         
  de ISJ,  CCD,         
  MEN şi  alţi         
  parteneri            
  educaţionali           

2.ORGANIZARE 1. 
Popularizare
a   Mai  Director;   comisie 

Pliante
; vizite; Târgul de oferte educaţionale  

  planului   de  OSP ziua porților     

  
şcolarizar
e    deschise     

        Film de     
        prezentare     
         site      

 2. 
Popularizare
a   Febr.  Director, Planuri cadru Utilizarea şi aplicarea corectă a 

  planurilor   în  Responsabilii programe planurilor cadru şi a 
  învăţământ valabile  comisiilor   nomenclatoarelor   
       metodice   Planificări calendaristice   
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 3. 
Procurare
a    12.09. Director adjunct, Planuri cadru Programele valabile, aprobate de 

  programele  şcolare  Responsabilii programe MEN   
  la toate disciplinele  comisiilor   Planificări calendaristice   
  din planurile de  metodice       
  învăţământ           
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 4. Informarea  elevilor 25.10. Director adjunct, Legislație  Programele  aprobate  de  MEN 
  din   clasele  Responsabilii O.M.  pentru bacalaureat 
  terminale cu privire  comisiilor     
  la  metodologia  metodice ,     
  MEN  pentru  Profesori Diriginţi    
  susţinerea        
  examenelor        
  naţionale        
 5. Repartizarea orelor Febr.  Directori,  CDS/CDL-uri Oferta CDS /CDL  
  CDS /CDL pentru  Consiliul  elaborate si  
  anul  şcolar  profesoral  aprobate in CA  
  2017/2018 în    si de  
  conformitate cu    inspectorul de  
  solicitările elevilor    specialitate   
          
 6. Organizarea  10 sept. Consiliul de Personalul  Comisii;catedre; responsabili 
  comisiilor metodice  administraţie, unitatii  Dosarele comisiilor metodice 
  pe arii  curriculare  Consiliul     
  şi a consiliului  profesoral     
  pentru curriculum.       
         
3.CONDUCEREA 1. Întocmirea orarului 12.09. Director,  Încadrări  Respectarea recomandărilor 
OPERAŢIONALĂ  conform   Comisia de individuale  psihopedagogice privind 

  normelor   întocmire a   orarul şcolii 
  psihopedagogice  orarului     
         
 2. Monitorizarea SEM I si SEM II Director,  Planificări  Plan de asistenţe la ore şi fişe de 
  parcurgerii   Director Adjunct, calendaristice asistenţă 
  curriculumului  Resp. comisii Condici   
       metodice  Planuri de  
         lecții   
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 3. Organizarea  şi SEM I si SEM II Consiliul pentru calendarul  ISJ Participarea elevilor la aceste 

  
desfăşurare
a    proiecte şi şi MEN concursuri    

  concursurilor   programe  elevi      

  
şcolare 
şi     educative  cadre didactice      

  extracurriculare   Resp comisii resurse      
  conform     metodice  materiale      
  calendarului ISJ şi          
  MEN             
 4. Analiza ritmicităţii BISEMESTRIAL Director adjunct cataloage Numărul  de  note  în  catalog  în 
  notării şi a     conformitate cu regulamentele în 

  
frecvenţei 
elevilor      vigoare     

         
 5. Monitorizarea  SEM I si SEM II Director adjunct, Portofolii Rapoartele comisiilor de  
  testării iniţiate şi a  Responsabilii cadre didactice catedră privind progresul  
  celor   pe parcurs  comisiilor   şcolar     
  pentru urmărirea   metodice        
  progresului şcolar           
          
 6. Informarea  elevilor 25.10. Director adjunct, Legislație Programele aprobate de MEN 
  din  clasele  Responsabilii O.M. pentru bacalaureat, examene 
  terminale, a II-a, a  comisiilor   naţionale şi testări naţionale 
  IV-a  şi  a  VI-a  cu  metodice ,        
  privire   la  Profesori Diriginţi       

  
metodologi
a MEN          

  pentru susţinerea          
  examenelor  şi          
  testelor naţionale           
 
 
 



 
 
 

97 
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 7. 
Întocmire
a   Conform   grafic Director, legislație Dosarele de înscriere ale 

  documentaţiei  ISJ Director adjunct,  absolvenţilor terminale  
  necesare     Secretariat,      
  pentru susţinerea  Diriginţi cls.      
  examenelor   a,  XI-a,  XII-a,  a      
  naţionale - opţiuni;  XIII-a      

  
dosare de 
înscriere         

        
 8. planificarea orelor  Oct Director, Laborator AEL planificarea orelor susţinute prin 
  susţinute prin   Responsabilii Informaticieni utilizarea  soft-ului  educaţional 
  utilizarea soft-ului   comisiei metodice internet AEL    
  educaţional AEL         
          
 9. editarea  de Permanent Responsabilii Materiale Materiale elaborate de  
  materiale  metodice  Comisiei metodice elaborate de cadrele didactice   
  şi de      cadrele     
  specialitate    didactice     
        lab. Info     
        internet     

 10. 
Arhivare
a  şi Conform Director, Documente Conformitate  cu nomenclatorul 

  păstrarea    termenelor legale Secretariat  arhivistic    
  documentelor         
  şcolare           
           
5. MOTIVARE 1. Consultarea  Febr. Director, Chestionare Formulare de opţiuni cu 

  părinţilor şi a  Consiliul ptr. Oferta scolii semnăturile elevilor,   cererile 
  elevilor în vederea  Curriculum,  părinților    
  elaborării ofertei  prof.diriginţi      
  curriculare         
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  2 Valorificare   Sept  Responsabilii de Rezultate BAC Stimularea performantei  
   rezultatelor de la Sem II catedre  si  comisii Rezultate  Motivare   
   bacalaureat  si  metodice  concursuri  Plan de ameliorare  
   concursuri școlare         
           
  3. Elaborarea unor permanent Responsabilii de Profesorii care Graficul  şedinţelor  de  pregătire 
   programe speciale:  catedre  si  comisii asigura  si  materialele realizate  pentru 
   - de pregătire  metodice  pregătire  pregătirea suplimentară a 
   pentru examenul de    suplimentara elevilor, Revistele şcolare  
   bacalaureat           
   -de  stimulare a         
   elevilor   cu         
   performanţe  în         
   vederea participării         
   la   concursuri         
   şcolare   şi         
   extracurriculare          
6. IMPLICARE/ 1. Participarea tuturo permanent Director adjunct  Informări  Certificate/adeverinţe care atestă 
PARTICIPARE  cadrelor didactice  l  Responsabili cu MEN; ISJ; participarea la aceste stagii  

   activităţile    formarea continuă ofertanți     
   desfăşurate de ISJ    cursuri     
   CCD,  MECTS î         

   
cadru
l  programulu         

   de formare continuă:         

   -  
consfătuir
i          

   -  Preg. grade         
     didactice          
   -  formatori          
   -  mentori          
   -  metodişti          
   -  evaluare de         
     manuale          
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  2. Participarea cadrelo permanent Director,  Agenţia  Dobândirea  de  competenţe  în 
   didactice şi a elevilo  Comisia de Naţională  rândul  cadrelor  didactice  şi  al 
   în vederea derulări  proiecte şi Pentru  elevilor la nivel european 
   proiectelor europen  parteneriate Programe   
   depuse   la nivelu    Comunitare  în  
   şcolii     Domeniul   
         Educaţiei şi  
         Formării   
         profesionale  
         eTwinning   
         British Council  
         România   
         Academia   
         şcolilor din  
         Europa   
         Centrală   
         Centrul   
         Carpato   
         Danubian de  
         Geoecologie  
         Banca   
         Mondială   
7.FORMARE / 1. Promovarea  Conform Director,  Informări  Atestatele de obţinere a gradelor 
DEZVOLTARE   examenelor de grad graficului Responsabilii MEN; ISJ; didactice 
PROFESIONALĂ   de către toate de desfăşurare a comisiei de ofertanți   
ŞI PERSONALĂ   cadrele didactice gradelor monitorizare a act. cursuri   

       de formare    
       continuă     
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8.FORMAREA 1. Organizarea  15.09. Consiliul de Cadre Componenţa comisiilor de 
GRUPURILOR/  comisiilor de lucru,  administraţie,  didactice lucru în anul şcolar 2015/2017 
DEZVOLTAREA  a comisiilor  Consiliul  personal Funcţionarea corespunzătoare 
ECHIPELOR  metodice, a  profesoral,   a comisiilor 

  comisiilor pentru  Director,    
  organizarea   Director adjunct    
  examenelor       
         
9.  NEGOCIEREA/ 1. Rezolvarea  La nevoie Director,  legislație Rezolvarea conflictelor conform 
REZOLVAREA  conflictului de  Consiliul   documentelor plan-cadru 
CONFLICTELOR  „prioritate” între  profesoral    

  disciplinele din      
  planul cadru   de      
  învăţământ       
          
 
 

DOMENIUL FUNCŢIONAL: MANAGEMENT 
 
 

Nr. 
ACŢIUN
I 

   
TERMEN RESPONSABILI 

 REZULTATE/MATERIALE/ 

FUNCŢIA 
   

RESURSE DOCUMENTE 
 

Crt. 
        

         
ELABORATE 

 
           

l. PROIECTARE 1. 
Elaborare
a proiectului Decembrie  Consiliul de Baza de date Oferta curriculară în 

  planului  de  şcolarizare  administraţie,  CJAPS conformitate cu planul judeţean 
      Consiliul  Nr. de şcolarizare  
       profesorilor,  absolvenți    
       Directori  clasa a VIII    
           
 2. Elaborare proiectului 25 oct.  Director,  PLAI P.A.S.   
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a 
  P.AS.  ţinând cont de  Director adjunct, Diagnoza    
  Condiţiile specifice ale  C.A.      
  unităţii şcolare          
             
 
 
 3. Elaborarea  şi SEM I CEAC  legislație Baza  de  date  şi   informaţii 
  coordonarea aplicării SEM II    privind    calitatea    serviciilor 
  procedurilor  şi     educaţionale furnizate 
  activităţilor de  evaluare       
  şi asigurare a calităţii        
 4. Elaborarea   când este cazul Directori,  legislație PROCEDURI  
  PROCEDURILOR   CEAC     
  necesare unei funcționări       
  optime         
           
 5. Constituirea C.A. , 01.09  Director;  Legislație C.A.  
  nominalizare secretar   C.P.   Secretarul comisiei 
 6. Elaborare tematici 12 09  Directori  Legislație Planuri  
  ședințe C.A si CP   C.A.     
      C.P     
 7. Elaborare plan 06 09  Directori  Legislație Plan managerial  
  managerial   C.A.     
      C.P     
2.ORGANIZARE 1. Analiza   semestrială şi Începutul Director,  Diagnoza; Materiale de analiză ale 

  anuală a întregii activităţi semestrului  şi  al Director adjunct, Planuri Consiliului profesorilor si ale 
  desfăşurate în CTDLP  anului şcolar Consiliul de rapoarte Consiliului de administraţie 
      administraţie     
          
 2. Întocmirea orarului 12.09. Director,  Norme Respectarea recomandărilor 
  conform normelor  Comisia de Încadrări psihopedagogice privind orarul 
  psihopedagogice   întocmire a individuale şcolii  
      orarului     
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 3. Realizarea fişelor 01.10. Director ,  Legislație Fişele postului  
  posturilor pentru  Secretariat     
  personalul didactic şi       
  nedidactic         
           
 
 
 
 

 4. Realizarea    01.10. 
Director 
,  Legislație Fişele postului 

  instrumentelor  de  Secretariat   
  evaluarea  posturilor  CEAC    
  pentru   personalul  SINDICAT   
  didactic şi nedidactic       
3.CONDUCEREA 1. Întocmirea planificărilor, 01.10. Director adjunct, Planuri Planificări calendaristice 
OPERAŢIONALĂ  planurilor de activitate a  Responsabilii cadru Planuri de activitate 

  comisiilor  metodice  comisiilor Programe Dosarele comisiilor metodice 
  conform indicaţiilor  metodice  diagnoze  
  MEN          
 2. Întocmirea   De  cate  ori  este Director   Documente elaborate conform 
  documentelor şi a nevoie Secretariat  standardelor şi în termenele 
  rapoartelor tematice     solicitate 

  
curent
e  şi speciale      

  solicitate de ISJ, CCD,      
  MEN şi alţi parteneri      
  educaţionali        
4.CONTROL/ 1. Monitorizarea   SEM I si SEM II Director,  Instrumente Rapoarte de activitate 

EVALUARE  
parcurgeri
i planurilor de  Director Adjunct, de Planuri de ameliorare 

  activitate     Resp. comisii monitorizare  
        metodice  planuri  
 2. Monitorizarea   SEM I si SEM II Director,  Instrumente Plan de asistenţe la ore şi fişe 
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        Director Adjunct, de de asistenţă 
        Resp. comisii monitorizare Planuri de ameliorare 
        metodice  Planuri  
          Orare  
          individuale  
 3. Analiza stării   calității SEM I si SEM II CEAC  Rapoarte Rapoarte de analiza 
  unității        comisii  
             
 
 
 
 
 
 4. Analiza   ritmicităţii BISEMESTRIAL Director adjunct Rapoarte  Numărul de note în catalog în 
  notării şi a frecvenţei     monitori  conformitate cu  regulamentele 
  elevilor         observații  în vigoare    
             Rapoarte de analiza  
         

 5. 
Monitorizare
a testării SEM I si SEM II Director adjunct, Portofolii  Rapoartele comisiilor de 

  iniţiate 
ş
i  acelor pe  Responsabilii profesori  catedră privind progresul 

  parcurs pentru urmărirea  comisiilor    şcolar    
  progresului şcolar   metodice        
           
 6. Elaborarea programului Oct  Directori,  Graficul de Graficul de asistenţe  
  de inspecţii şi februarie  şefi de comisii asistenţe      
  interasistenţe  şi  metodice  Planul de     
  valorificarea fişelor de  CEAC  activităţi al     

  
evaluar
e  a activităţii     

comisiilo
r      

  didactice        metodice      
           Fişe de     
           evaluare      
 7. Analiza semestrială şi Începutul Director,  Rapoarte  Materiale de analiză ale  



 
 
 

107 
 

  anuală a întregii activităţi semestrului şi al Director adjunct, comisii  Consiliului profesorilor si ale 
  desfăşurate în CTDLP  anului şcolar Consiliul de   Consiliului de administraţie 
        administraţie       
 8. Analiza   activităţii periodic Directori ,  Instrumente Diagnoza  corectă a situaţiei 
  desfăşurate în şcoală, pe  şefii de comisii de analiza  actuale Plan de măsuri eficiente 
  comisii metodice  şi în  metodice        
  consiliul de administrație           
            
5. MOTIVARE 1. Organizarea unor periodic Director,  Buget  Formulare de opţiuni    cu 

  activități  pentru  Consiliul ptr. Personal  semnăturile elevilor, cererile 
  dezvoltarea instituției   Curriculum,  prof. spațiu  părinților,personalului  
        diriginți        
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  2 Valorificare rezultatelor Sept  Responsabilii de rezultate Stimularea performantei  
   de la concursuri  Sem II catedre si comisii  Motivare  
         metodice   Plan de ameliorare  
         
6.   IMPLICARE/ 1. Participarea tuturor permanent Director adjunct oferte Certificate/adeverinţe care 
PARTICIPARE   cadrelor didactice la  Responsabili cu  atestă   participarea   la   aceste 

   activităţile desfăşurate de  formarea continuă  stagii  
   ISJ, CCD, MEN în       
   cadrul   programului de       
   formare continuă:        
7.FORMARE / 1. organizarea examenelor Conform Director,  legislație Atestateledeobţinere a 
DEZVOLTARE   de grade maiștri graficului Responsabilii   gradelor didactice  
PROFESIONALĂ  instructori    de desfăşurare a comisiei de    
ŞI PERSONALĂ        gradelor monitorizare a    

         act.   de   formare    
         continuă     
8.FORMAREA  1. Organizarea comisiilor 14.09. Consiliul de personal Componenţa comisiilor de  
GRUPURILOR/   de lucru, a comisiilor  administraţie,   lucru  
DEZVOLTAREA   metodice, a comisiilor   Consiliul   Funcţionarea corespunzătoare 
ECHIPELOR         profesoral,   a comisiilor  

         Director,  Director    
         adjunct     

9. NEGOCIEREA/ 1. 
Rezolvare
a  conflictelor La nevoie Director,  legislație Rezolvarea conflictelor  

REZOLVAREA   din unitate     Consiliul     
CONFLICTELOR        profesoral     
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DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE UMANE  

  Nr.              MATERIALE/ 
 FUNCŢIA Crt  ACŢIUNI    TERMEN  RESPONSABILI RESURSE   DOCUMENTE 
  .              ELABORATE 
  1.  Elaborarea planului de  Conform  Director,  Baza   de date  Proiectul planului de 
 
1.PROIECTARE 

  şcolarizare în concordanţă cu  termen dat  de  Cons. prof.,  CJAPS   şcolarizare în 
   

strategia de dezvoltare şi 
 
ISJ 

 
Cons. adm. 

    
conformitate cu           

    dotarea materială a şcolii   DEC        planul şcolar judeţean 
  2.  Elaborarea proiectului de  Conform  Directori ,  PLAN DE  Corectitudinea 
    încadrare în conformitate cu  grafic  Consiliul de SCOLARIZARE  proiectului de 
    structura  planului de  ISJ  administraţie Planuri cadru  încadrare  cu  personal 
    şcolarizare  şi  a  planului  de  FEB   Secretariat     didactic cu respectarea 
    şcolarizare şi a planului cadru         legislaţiei în vigoare 
    de învăţământ              
  3.  Solicitarea continuităţii  Conform  Directori,  cereri   Adrese către I.S.J. 
    activităţii didactice   pentru  termen ISJ  Cons. adm.,       
    profesori  cu  gr.  I  aflaţi  la  Metodologia  Secretariat        
    limita de vârstă   Mișcării          
         pers did          
  4.  Constituirea claselor de 01.09.  Directori, Secretariat Dosare elevi   Formaţiunile de lucru 
    început  pe  baza  rezultatelor      Liste ISJ   la clase respectând 
    obţinute   la   examenul   de         ierarhia şi  
    admitere şi a  cererilor de         solicitările  
    înscriere               
  5.  Constituirea grupelor de 1-12.09.  Resp. comisiei LISTE elevi   Formaţiunile de lucru 
    practica       metodice     la clase respectând 
                prevederile legale 

  6.  Realizarea consilierii şi  Permanent  Director educativ, 
Baza de 
date   Planificarea orelor  de 

    orientării şcolare a elevilor     Profesori diriginţi    dirigenţie/consiliere 
 2.CONDUCEREA   Încadrarea personalului 01.09.  Director  PLAN DE  Documente oficiale 
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OPERAŢIONALĂ  didactic conform planului    SCOLARIZARE întocmite   în 

  cadru şi prevederilor statutului    Planuri cadru  conformitate  cu 
  personalului didactic privind    Decizii ISJ  metodologia MEN  
  norma didactică              

 1. 
Asigurare
a  acoperirii în 12.10. Director  Cadre didactice Decizii ISJ; Cadre 

  proporţie  de  100%  a  tuturor    ISJ  didactice calificate la 
  orelor cu profesori calificaţi?      toate disciplinele  

 2. 
Repartizare
a profesorilor 12.09. Director,  CA, CP  Decizii ale consiliului 

  diriginţi la clase     Consiliul de Cadre didactice de administraţie  
           administraţie         
 3. Organizarea colectivelor de 12.09. Directori,  CA, CP  Funcţionarea eficientă 
  catedră şi desemnarea  Consiliul profesoral Cadre didactice a colectivelor de 
  responsabilităţilor catedrelor  Consiliul de   catedră    
  şi colectivelor pe arii  administraţie         
  curriculare                
 4. Realizarea fişelor posturilor 01.10. Director ,  DIRECTORI  Fişele postului  
  pentru personalul didactic  şi  Secretariat  SINDICAT       
  nedidactic         CEAC       
 5. Organizarea şi  desfăşurarea 1.10. Director,  diriginți  Graficul şedinţelor  
  şedinţelor cu părinţii pe clase  Responsabilii    Procese verbale ale 

  în  vederea constituirii  
comisiei  
metodice a   şedinţelor    

  comitetelor de părinţi pe clase  diriginţilor         
 6. Constituirea  Consiliului 7.10. Director,  Comitetele de Procesul verbal  
  părinţilor pe liceu şi întâlnirea  Director educativ  părinți pe clase      
  acestora  în vederea stabilirii           
  responsabilităţilor              
 7. Întocmirea  documentelor 01.10. Directori,  Cadre did  Documentele şcolare 
  legale privind  managementul  Secretariat  legislație  completate  şi 
  resurselor umane: cataloage,      verificate   în 
  registre  matricole, foi      conformitate  cu 
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  matricole,  condici de      legislaţia în vigoare  
  prezenţă, cărţi de muncă            
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 8. Alcătuirea   consiliului 28.10. Director adjunct, elevi Procesul verbal  
  consultativ al elevilor   educativ       
 9. Organizarea serviciului pe 12.09. Directori,  Cadre didactice Graficul cu serviciul 
  şcoală        Consiliul de  pe şcoală    
          administraţie      
          Comisia de      
          curriculum       
             
 10. Revizuirea  şi actualizarea 12.09. Directori,  CEAC Corelarea   
  Regulamentului de ordine  Consiliul de sindicat regulamentului de 
  interioară        administraţie  ordine interioară 
              (RI)cu ROFUIP şi cu 
              hotărârile CA, CP  
 11. Verificarea mediilor    IX- SEPT   si Profesori diriginţi cataloage Declaraţii  ale 
  XIII(diferenţiat  în  planul  de IUNIE      profesorilor diriginţi 
  muncă)   corectitudinea      privind  corectitudinea 
  încheierii     mediilor      mediilor    
  semestriale şi anuale            
 1. Evaluarea   anuală a Dec.  Directori ,Consiliul Instrumente   de Corectitudinea  

3.CONTROL 
 personalului didactic, didactic 30.09. de administraţie evaluare acordării    
 

auxiliar şi 
 

nedidactic din 
     

calificativelor 
 

şi 
EVALUARE 

        
 

subordine 
           

completarea fişelor de              
              evaluare    

 2. Întocmirea documentelor, a permanent Directori,  Documente 
Rapoarte
,  procese 

  rapoartelor tematice curente  Secretariat  școlare verbale elaborate la 
  şi  speciale  solicitate  de  ISJ,      termen    
  MEN, CCD, autorităţi locale          
 3. Arhivarea   şi  păstrarea Conform Directori  Documente Registru de arhivare a 
  documentelor oficiale privind termenelor Responsabil Comisia școlare legislație documentelor   
  elevii  si personalul unităţii legale de arhivare       
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  şcolare                
4.MOTIVARE 1. Repartizarea echitabilă în lunar Director, Consiliul Buget Registrul de procese 

  conformitate cu prevederile  de administraţie, Sponsorizări verbale ale Consiliului 
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  legale a  stimulentelor  Comisia  de stabilire donații de Administraţie  
  materiale pentru elevi:burse,  a burselor       
  premii, ajutoare             
 1. Asigurarea   cadrului permanent Consiliul profesoral legislație Procesele  verbale de 
  instituţional    pentru  Consiliul de  la consiliul profesoral 

5.FORMARE/ 
 participarea personalului la  administraţie  şi consiliul de 
 

procesul 
 

decizional prin 
    

administraţie 
 

DEZVOLTARE 
       
 

colectivele de 
 

catedră, 
        

PROFESIONALĂ 
          
 

Consiliul pentru Curriculum , 
        

          
  Consiliul de  administraţie şi         

  
Consiliul 
profesoral            

 2. Organizare de  întâlniri periodic Directori,  spațiu Procese verbale  
  periodice ale elevilor cu  Responsabilii      
  cadrele  didactice,  cu  comisiei  metodice  a      
  conducerea liceului     diriginţilor       
 3. Încurajarea unei  culturi permanent Cadrele didactice spațiu Plan managerial  
  organizaţionale  care să         
  stimuleze   comunicarea         
  deschisă               

6.FORMAREA/ 1. Încurajarea unor culturi permanent Toate cadrele Oferte 
Planificări 
dirigenţie  

GRUPURILOR  organizaţionale  care să  didactice  cereri Comunicare  şi 
DEZVOLTAREA  stimuleze  comunicarea la     transparenţă în  luarea 
ECHIPELOR  nivelul claselor, cadrelor     deciziilor   

  didactice               

 2. 
Organizare
a de activităţi de ocazional Colectivul de  cadre spațiu Ziua  şcolii,ziua 

  „loisir” pentru  personalul  didactice  logistica educatorului,  
  şcolii          formatori     



 
 
 

117 
 

7.NEGOCIEREA 1. Rezolvarea    rapidă, permanent Directori,Consiliul legislație Respectarea legislaţiei 

REZOLVAREA  
transparent
ă şi eficientă a  profesorilor,  Evitarea conflictelor  

CONFLICTELOR  conflictelor cu sau între elevi,  Consiliul de      
  cadre didactice, paring.   administraţie,      
          Diriginţi       
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DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 
 

Funcţia Nr. ACŢIUNI 
  

TERMEN RESPONSABILI 
  

MATERIALE/DOCUMENTE    
RESURSE  

Crt. 
        

ELABORATE 
  

            
1. PROIECTARE 1. Întâlniri cu reprezentanţi evenimente Directori,   Liste parteneri Invitaţii, afişe   pliante, serbări 
  ai agenţilor economici şi      şcolare    
  ai altor unităţi şcolare cu          
  ocazii festive şi          
  autorităţi locale           
 2. Elaborarea  şi Ianuarie /Mai Directori,   PLAI Elaborarea planului   de şcolarizare 

  promovarea ofertei  Responsabilii    
pentru anul şcolar 2014-
2015  

  educaţionale   comisiilor metodice  Participarea   la   târgul   de   oferte 
  

 
      educaţionale   

            

2. 1. Întocmirea situaţiilor cu Ian  Director,   
ADMINISTRATO
R Raportul administratorului întocmit 

ORGANIZARE  necesarul 
d
e lucrări, de  Contabil şef, INVENTAR în funcţie de priorităţile de reparaţii 

  reparaţii şi modernizări  Administrator   PATRIMONIU ale şcolii    
  în anul şcolar 2017/2018          
         
 2. Organizarea licitaţiilor şi La nevoie Director,   Internet Contracte  ,  Caiete  de  sarcini  , 
  încheierea contractelor  Comisia de licitaţii  Devize    

  
de 
lucrări             

3.   CONDUCEREA 1. 
Desfăşurare
a activităţilor Permanent Responsabilii   Cadre didactice Planurile de activitate   

OPERATIONALA  metodice 
prin  

organizarea  Comisiei metodice Laboratoare ale comisiei metodice,   

  
de activităţi 
demonstrative     Cabinete     

  în cadrul catedrelor,      Material didactic     
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 2. Elaborarea unor SEM I Responsabilii   Internet Graficul  şedinţelor  de  pregătire  si 

  
program
e speciale: de SEM II Comisiei metodice consumabile 

materialel
e realizate  pentru 

  stimulare a elevilor; de      pregătirea suplimentară a elevilor, 
  educare   a      Revistele şcolare   
  comportamentului           

  civilizat, 
d
e întărire a          

  ordinii şi disciplinei; de          
 3. Protocoale şi  convenţii Sept   Director   Liste parteneri  Procese verbale „încheiate   cu 
  încheiate  cu Poliţia,          partenerii sociali    
  Pompierii, Jandarmeria                
                  

 4. 
Organizare
a  unor Semestrul I Directori   Liste parteneri  Invitaţii,      

  concursuri    Semestrul II  Responsabilii    Programul acţiunilor,   
           comisiei metodice   Participare prestigioasă   
             

 5. 
Continuare
a reformei în permanent  Director   Liste parteneri  Procese verbale de la şedinţe 

  învăţământ  prin    Consiliul   Comitete de       
  aplicarea H.G. şi ORM    profesorilor   părinți        
               

 6. 
Organizare
a ședințelor Permanent  Director   Comitete de Diseminarea corectă a tuturor 

  lectorate cu părinţii, conform   Şefii de catedră  părinți  informaţiilor privind  legislaţia 

  dezbateri   pentru 
graficulu
i         şcolară      

  prezentarea  noii MEN               
              
 7. Popularizarea   Când este Director, comisie Comisii  Oferta educaţională,   

  rezultatelor obţinute de cazul   
Promovare
a     Articole din ziar,    

  elevii  Liceul ui la    imaginii scolii    Raportul privind starea calităţii 
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 8. Colaborarea cu primăria La nevoie  Director,   Comitete de Corespondenţa  cu oficialităţile 
  şi    pentru efectuarea    Contabil şef,  părinți  locale  în  vederea  realizării  unui 

  
lucrărilo
r necesare  unei    administrator    parteneriat eficient   

            
4.CONTROL/ 1. Elaborarea listelor cu Semestrul II  Prof. coordonator Rezultate  Criterii de evaluare adaptate unităţii 
EVALUARE  criterii  de evaluare    comisie  de   noastre şcolare     
  pentru unităţile şcolare,    evaluare           
  cadre  didactice şi    şefii de comisii         
             

5. MOTIVARE 1. Asigurarea condiţiilor în funcţie de Directori comisie Cereri  
Cereri de 
înscriere    

  pentru cei ce doresc solicitări   de perfecționare  Oferte cursuri        

  
obţinere
a participării la                

  diverse  cursuri de                
 
6.IMPLICARE/  1. Invitarea     ocazional Director  Liste parteneri Invitaţii  speciale pentru 
PARTICIPARE   reprezentanţilor         reprezentanţii comunităţii locale 
    comunităţii  locale la            
    activităţile festive ale            
    şcolii - deschiderea            
    anului şcolar, ziua şcolii,            
   2. Prezentarea  de ofertei Aprilie  Director,  0ferta educaționala Panou publicitar,   

    
educaţional
e       Comisie de   Pliante     

             promovare a        
             imaginii scolii         
           
7.FORMARE/  1. Organizarea  cercurilor Oct  Resp.comisiilor Oferta  Programul de activitate al cercurilor 
DEZVOLTARE   cu elevii       metodice  educațională școlare     
   2. Participarea   cadrelor Program Director  Grafic ședințe; Adeverinţe de perfecţionare, 
    didactice la cercurile  CCD grafic   ISJ; C.P.  Procese verbale ale şedinţelor 
    metodice, la cursurile de şedinţe      consiliilor.    
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    perfecţionare organizate consiliul          
    de CCD   şi consiliile profesorilor          
    profesorale cu temă             
8. FORMARE A 1. Constituirea   comisiei Sept . Directori  CADRE  Proces verbal  Consiliul profesoral 
GRUPURILOR   pentru evaluarea şi     DIDACTICE Ordonanţa de urgenţă privind 
/DEZVOLTAREA   asigurarea calităţii        asigurarea calităţii   
ECHIPELOR                CEAC     
             
9. NEGOCIEREA 1. Rezolvarea   rapidă, permanent Director  legislație  Comunicare eficientă cu autorităţile 
REZOLVAREA   transparentă şi eficientă   Contabil şef    locale şi furnizorii de servicii 
CONFLICTELOR   a conflictelor cu            

    
reprezentanţi
i               

    autorităţilor locale şi cu            
    cei ai furnizărilor de            
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Partea a 4-a 
 

CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 
 

Organizarea procesului de consultare şi implicarea 
partenerilor la elaborarea planului 

 
Planificarea elaborării PAS 

 
 

Activităţi ce trebuie desfăşurate Coordonatorul Echipa de lucru Termen de finalizare 
 activităţii   
Programarea întâlnirilor la nivelul Director Sefi de catedre şi Până la 14 decembrie 
întregii şcoli şi la nivelul echipelor 
de adjunct birouri/servicii  
lucru    
Identificarea factorilor interesaţi Directorul Conşiliul de Până la 14 decembrie 

  Administraţie  
Contactarea, consultarea şi 
cooptarea Directorul  Până la 14 decembrie 
unora dintre factorii interesaţi în    
elaborarea PAS    
Constituirea echipelor de lucru Director Consiliul de Până la 14 decembrie 
pentru fiecare temă/domeniu al 
PAS  Administraţie  
Colectarea datelor relevante pentru Director Echipe pe Până la începutul lui 
analiza mediului extern adjunct domenii (date ianuarie 

  demografice,  
  piaţa muncii,  
  domeniile  
  calificărilor  
  aşigurate de  
  unitatea IPT,  
  studii privind  
  nevoia de  
  competenţe etc,)  
Cercetare de birou: analiza privind Director Coordonatori Până la începutul lui 
piaţa muncii adjunct echipe ianuarie 

    
Identificarea elementelor esenţiale Directorul Parteneri sociali, Până la 14 decembrie 
pentru realizarea viziunii şi  personalul  
formularea mişiunii unităţii 
şcolare:  unităţii, elevi,  
- Întâlnire /activitate cu 
reprezentanţii  părinţi  
partenerilor sociali    
- Întâlnire /activitate cu tot 
personalul    
- Întâlnire /activitate cu elevii    

    



 
 
 

123 
 

Fundamentarea cifrei de şcolarizare Director Conşiliul Până la 14 decembrie 
  profesoral  
Înaintarea spre aprobare a cifrei de Directorul Inspectorii Până la 14 decembrie 
şcolarizare.    
Instruirea personalului privind Comişia pentru Tot personalul Până la sfârşitul lui 
procedurile, instrumentele şi modul Evaluare şi  decembrie 
de raportare în vederea realizării Asigurerea   
raportului de autoevaluare Calităţii   
Fiecare persoană şi echipele de 
lucru Comişia pentru Şefii de catedre Până la 30 ianuarie 
realizează autoevaluarea propriilor Evaluare şi   
activităţi concentrându-se asupra Asigurerea   
calităţii predării şi învăţării Calităţii   
Organizarea de întâlniri cu Director Angajatori locali Până la 30 ianuarie 
angajatorii locali, AJOFM, 
camerele  AJOFM  
de comerţ, Conşiliile Judeţene şi 
alţii  

Camera de 
comerţ  

(urmează a fi precizat) pentru a  ONG-uri  
identifica nevoile de competenţe la  Poliţia şi alţi  
nivel local  angajatori din  

  administraţia  
  publică  
Formularea obiectivelor şi a 
ţintelor Directorul Toate cadrele 3 februarie 

  didactice,  
  diriginţii şi  
  conşilierii  
Analiza problemelor care constituie Directorul Inspectorii şi 14 februarie 
punctul de plecare pentru 
formularea  conşilieri de  
obiectivelor şi stabilirea acţiunilor  specialitate  
pentru depăşirea acestor probleme    
Alegerea acţiunilor privind: Şefii de catedre, Toţi managerii 14 februarie 
echipamentele /clădirile, 
personalul, conşilieri   
etc.    

Scrierea primei verşiuni a planului 
Directorul 
adjunct  Prima verşiune 

   finalizată până la 
   sfârşitul lui februarie 
Consultarea Directorul Conşiliul de Începutul lunii martie 

  administraţie al  
  şcolii, inspectorii,  
  tot personalul  
 

CONSULTARE 
 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS 
 
 
 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor. 
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2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 
 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 
profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri 
interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi 
în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii 
au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 
 
4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care neceşită dezvoltare. 
 
  
5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care neceşită dezvoltare spre consultare 
personalului şcolii, în cadrul Conşiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în 
cadrul Conşiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala 
are relaţii de parteneriat. 
 
6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea 
obiectivelor priorităţilor. 
 
7. Elaborarea planurilor operaţionale. 
 
 
 

SURSE DE INFORMAŢII 
 
 
 
 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comişiei diriginţilor, 

Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele şcolii, 
oferta de şcolarizare)  

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 
Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii – 
secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă)  

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii  
 Site-uri de prezentare a judeţului Bistrita-Nasaud  
 PRAI  
 PLAI Bistrita-Nasaud  
 Anuarul statistic al judeţului Bistrita-Nasaud  
 Date statistice - AJOFM  Bistrita-Nasaud  
 Chestionare, discuţii, interviuri 

 
 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PAS 
 
 
 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul de 
monitorizare şi evaluare va fi aşigurat de echipa de elaborare a PAS prin: 
 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

 
 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale 

Consiliului profesoral, ale catedrelor;   prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie; 
 revizuire periodică şi corecţii. 
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Monitorizarea 
 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul de 
monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin: 
 
 

 întâlniri şi sedinte de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  
 includerea de actiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administratie, 

ale Consiliului profesoral, ale catedrelor;  
 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie; 
 revizuire periodica şi corecţii.  

Realizarea aşteptărilor se va evalua la sfârşitul anului şcolar când se vor stabili şi  
modificările sau completările obiectivelor şi priorităţilor pentru anul următor.  

 
Obiectiv: Monitorizarea acţiunilor şi evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor din PAS  
Ţinta: Toate acţiunile din PAS vor avea completate fişe de monitorizare 

Toate obiectivele PAS sunt evaluate   
Context : Întreg personalul este încurajat să-şi monitorizeze şi evalueze propria performanţă şi să 
identifice domeniile ce necesită a fi îmbunătăţite 

 

Acţiuni pentru Rezultatele 
Data până 

Persoana/ 
   

la care vor 
  

Sursa de 
atingerea aşteptate persoanele Parteneri Cost 

fi finanţare 
obiectivului (măsurabile) responsabile 

  

finalizate 
   

      
Desemnarea Echipa de Octombrie Director C.N.D.I.P.T   
echipei de monitorizre şi /an şcolar Echipa PAS I.S.J.   
monitorizare şi evaluare   C.L.D.P.S.   
evaluare a numită prin      
PAS-ului decizie      
Elaborarea Proceduri de Octombrie Director C.N.D.I.P.T   
planului de monitorizare /an şcolar Echipa PAS .   
monitorizare a elaborate şi   I.S.J.   
acţiunilor din aplicate   C.L.D.P.S.   
PAS       
Monitorizarea Identificarea Iunie Director C.N.D.I.P.T   
acţiunilor din neconformită /an şcolar Echipa PAS .   
PAS ţilor şi  Responsabilii I.S.J.   

 elaborarea de  ariilor C.L.D.P.S.   
 acţiuni  curriculare    
 corective      
Evaluarea Obiectivele Septembrie Director C.N.D.I.P.T   
gradului de din PAS /an şcolar Echipa PAS I.S.J.   
îndeplinire a evaluate  Responsabilii C.L.D.P.S.   
obiectivelor din anual.  ariilor    
PAS Reactualizare  curriculare    

 anuală a PAS-      
 ului pe baza      
 evaluărilor       
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GLOSAR 
 
 
 
 
ÎPT – Învăţământ profesional şi Tehnologic 
SAM – Şcoala de Arte şi Meserii  
MECT – Ministerul Educaţiei Cercetării şi 
Tineretului AEL – Programul Asistent Educaţional 
pentru Liceu  
PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi 
Tehnologic PLAI - Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional 
şi Tehnologic AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean  
CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru 
Formarea Profesională  
CCD – Casa Corpului Didactic  
CJAPP – Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-
Pedagogică ONG – Organizaţie Nonguvernamentală  
SWOT – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities 
(Oportunităţi), Threats (Ameninţări)  
SPP – Standarde de Pregătire Profesională  
ITC – Tehnologii Informaţionale şi 
Comunicaţionale ADR – Agenţia de Dezvoltare 
Regională 
 
 
 
 
 


	PAS LTLR Maieru.doc

