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OBIECTIVE GENERALE 
 OBIECTIVE SPECIFICE  

 

Activitatea Termen Responsabili Monitorizare 
/evaluare 

I 

ADAPTAREA 
REŢELEI ŞCOLARE 
ŞI A OFERTEI DE 

FORMARE 
PROFESIONALĂ 

INIȚIALĂ , LA 
CERINŢELE PIEŢEI 
MUNCII ŞI 

OPŢIUNILOR 
ELEVILOR. 

 

1 

Organizarea  activităţii 
didactice ,colectivului de 

profesori ,personalului 
didactic auxiliar şi 

personalului nedidactic. 

Analiza resurselor 
existente şi a 
posibilităţilor de 
reorganizarea a activităţii. 
Asigurarea încadrării  cu 
personal didactic, didactic 
auxiliar calificat  şi 
nedidactic 
Inventarierea problemelor 
şi rezolvarea acestora în 
structurile arondate 
Controlul şi avizarea 
planului managerial al 
comisiilor şi subcomisiilor 

 
5.09.2015 

 
 
 
15.09.2015 
 
 
 
11.09.2015 
 
 
24.09.2015 

Directori, secretar 
şef, administrator 

financiar 
 
 

Directori 
 
 
 

Directori, 
Administrator de 

patrimoniu 
Directori 

 
C.A. 

Adrese către ISJ 
Botoșani, Consiliul 

local, 
 
 

Adrese către ISJ 
Botoşani 

 
 
 

Probleme rezolvate 
în structuri 

 
 

Plan managerial 
aprobat 

2 

Promovarea imaginii 

instituţionale prin siti-ul 
şcolii,acţiuni de 

marketing educaţional 

Actualizarea permanentă 
a siti-ului școlii, postarea 
informațiilor pentru elevi 
,profesori și părinți.  

 
 

1.10.2015 

 
 

informatician 

 
 

Articole postate 

3 

Îmbunătăţirea bazei 

materiale şi a condiţiilor 
pentru o educaţie de 

calitate 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Utilizarea eficientă a 
materialului didactic şi a 
mijloacelor audio-vizuale 
aflate în dotarea şcolii 
Diversificarea materialelor 
didactice utilizate, 
îmbunătăţirea bazei 
didactice a şcolii , 
valorificare eficientă a 
cabinetelor, 
laboratoarelor şi 
atelierelor 
Utilizarea veniturilor 
extrabugetare în funcţie 
de priorităţile şcolii 

 
Permanent 

 
 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 
Permanent 

Director, 
administrator de 
patrimoniu, 
laborant 
 
 
 
Maiștri instructori 
 
 
 
 
 
 
Administrator 
financiar 
Director 

Procese verbale de 
analiză 

 
 
 
 
 

Material didactic  și 
lucrări realizate 

 
 
 
 
 

Raport de analiză 
financiară 



4 

Realizarea 
parteneriatului prin 

programe  de cooperare 
regionale şi 

internaţionale 

 
Participarea profesorilor 
în programe de 
perfecționare 

 
 

Permanent 

 
 
Responsabil 
proiecte de 
cooperare 

 
 

Proiecte 
aprobate,profesori 
participanți,elevi 

5 

Realizarea unor acţiuni 
de colaborare cu 

comitetul de părinţi, 
agenţi economici, ONG, 

membri ai comunităţii 
locale, presa 

Organizarea lectoratelor 
cu părinţii, constituirea 
Comitetelor de părinţi pe 
clase 
  Programarea şi 
realizarea de întâlniri cu 
reprezentanţi ai 
cabinetului  medical, 
DSP,  Poliţiei, Pompieri, 
comunitatea locală, 
Biserica, etc. 

 
 

Semestrial 
 
 
 

Permanent 

 
 

Diriginții 
Consilier educativ 

 
 

Diriginții 
Consilier educativ 

 
 

Procese verbale 
 
 
 
 

Program de 
activități 

6 

Dimensionarea corectă 

a rețelei școlare în 
funcție de cerințe și 

aprobarea în C.L. 
Șendriceni 

 
Aprobarea rețelei școlare 
în C.L. și I.S.J. 

 
 

22.12.2015 

 
 

Directori 

 
 

Rețea școlară 
aprobată 

7 

Consultarea elevilor și 
părinților pentru 

elaborarea ofertei 
educaționale. 

Întocmirea proiectului 
planului de şcolarizare 
pentru anul şcolar 2016-
2017 
Adaptarea curriculumului 
în dezvoltarea locală la 
cerinţele comunităţii 
locale şi agenţilor 
economici parteneri ai 
şcolii. 

 
 

2.12.2015 
 
 

15.09.2015 

 
 

C.P. și C.A. 
 
 

Responsabili 
catedre 

 
 

Plan de școlarizare 
 
 
   CDL –uri  

8 

Încheierea unor 
contracte cu agenți 

economici pentru 
realizarea  orelor de 

instruire practică . 

Semnarea contractelor de 
colaborare cu agenții 
economici 
 
Organizarea unor 
dezbateri privind 
integrarea în muncă a 

 
15.10.2015 

 
 
 
 

15.12.2015 

 
Director adj. 
Maiștri instructori 
 
 
 
Consilier educativ 
Diriginți 

Contracte de 
practică 

 
 
 
 

Procese verbale 



elevilor la care să 
participe și agenții 
economici 

II 

  
  

  
  

 
CREŞTEREA 

PONDERII 
POPULAŢIEI CU 

GRAD RIDICAT DE 
CALIFICARE PRIN 
PROGRAME DE 

FORMARE 
CONTINUĂ. 
 

 
 

 

1 

Participarea activă a 
cadrelor didactice la 

programele de formare 
continuă, în scopul 

ridicării calităţii 
serviciilor educaţionale; 

Asigurarea accesului la  
informaţii prin utilizarea 
calculatoarelor din 
dotarea şcolii 
Atragerea finanţări  prin 
derularea unor proiecte 
comunitare. 
Implicarea cadrelor 
didactice în depunerea de 
proiecte pentru mobilităţi 
de formare prin fonduri 
comunitare 

 
15.09.2015 

 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 

Permanent 

 
Administartor rețea 
 
 
 
Profesori 
 
 
 
 
 
Personalul didactic 

 
Programare ,orar 

 
 
 

Proiecte derulate 
 
 
 
 
 

Proiecte depuse 

2 
Proiectarea activităţii 
educative 

 

Implementarea  
obiectivelor în planurile 
manageriale ale ariilor 
curriculare, catedrelor şi 
comisiilor ce vor activa la 
nivelul unităţii în anul 
şcolar 2015-2016 
Reactualizarea 
programelor şcolare 
pentru CDL clasele  a IX 
a şi a X a liceu tehnologic 
în parteneriat cu agenţii 
economici, obţinerea 
avizelor de la CLDPS 
Întocmirea planificărilor 
,unităților de învățare .  
 

 
 

30.09.2015 
 
 
 
 

 
30.09.2015 

 
 
 
 
 
 

24.09.2015 

 
Directori, 
responsabili de 
catedre şi comisii 
 
 
 
 
Responsabil arie 
curriculară 
tehnologii 
 
 
 
 
Cadre didactice 

 
Planuri 

manageriale vizate 
 
 
 
 
 

CDL- uri  avizate 
 
 
 
 
 
 

Documente 
realizate 

3 
 Proiectarea activităţii de 

consiliere şi orientare 

 Întocmirea documentelor 
specifice dirigintelui, 
planificarea temelor orelor 
de dirigenţie 
Organizarea 
responsabilităţilor la 
nivelul colectivelor de 
elevi; Înfiinţarea 

 
24.09.2015 

 
 
 

1.10.2015 
 
 

 
 

Diriginți 
 
 

Diriginți 
 
 

 
 

Caietul dirigintelui 
 
 

Caietul dirigintelui 
 
 



consiliului clasei 
 
Implicarea specialiştilor 
din Centrul Judeţean de 
asistenţă 
psihopedagogică în 
rezolvarea problemelor 
deosebite ale elevilor . 
  Identificarea elevilor cu 
probleme de ordin social, 
comportamental, sau 
medical şi stabilirea unui 
program de măsuri de 
sprijin. 
 

 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent 

 
 
 
Psihologul școlii 
 
 
 
 
 
 
 
Diriginți 

 
 
 

Planificarea orelor 
de consiliere 

 
 
 
 
 

Program de măsuri  
aplicat 

 

4 

Monitorizarea activităţii 

personalului didactic, 
efectuarea unei 

evaluării obiective, 
corecte şi complete a 

activităţii 

Monitorizarea 
permanentă a parcurgerii 
programelor şcolare 
Stabilirea modalităţilor de 
monitorizare şi control,  a 
graficelor de realizare a 
activităţilor de evaluare 
Verificarea planificărilor 
,unităților de învățare 
,teste ,fișe de lucru 
proiectate. 

 
Permanent 

 
 
 

14.10.2015 
 
 
 
 

5.10.2015 

 
Directori 
 
 
 
Directori 
 
 
 
 
Director adj. 

 
Raport de analiză 

 
 
 

Grafice de 
asistență și control 

 
 
 

    Proces verbal 

5 

Participarea colectivelor 
şcolare la activităţi 

turistice, sportive, cu 
caracter cultural artistic 

sau distractiv 

Organizarea de excursii 
tematice. 
 
Organizarea de competiţii 
sportive inter-clase. 
 
Participare la spectacole. 

Permanent 
 
 
 

Permanent 
 
 

Permanent 
 

Diriginți 
 
 
 
Profesor de sport 
 
 
Consilier educativ 

Proces verbal 
 
 
 

Program de 
activități 

 
Proces verbal 

III 

ASIGURAREA 

EGALITĂŢII DE 
ŞANSE ÎN 

FORMAREA 
INIŢIALĂ 

1 

Elaborarea testelor 

iniţiale, aplicarea 
testelor, corectarea şi 

interpretarea 
rezultatelor, stabilirea 

 
Elaborarea testelor 
inițiale,aplicarea lor la 
clasă   interpretarea 
rezultatelor, luarea 

 
 

15.10.2015 

 
 
Cadre didactice 

 
 

Rezultatele testelor 
,interpretare 



ŢINTĂ/REZULTATE 
MĂSURABILE 

 

traseului individualizat 
de formare 

 

măsurilor corective 

2 
Proiectarea și 
optimizarea activităţii de 

învăţare 

Stabilirea unor trasee 
individuale de formare 
pentru elevi 
Urmărirea progresului 
şcolar al elevilor 

 
23.10.2015 

 
 

15.01.2016 

 
Cadre didactice 
 
 
Profesori 

 
Documentele 
profesorului 

 
Fișe de progres 

3 

Asigurarea climatului 
corespunzător pentru 

desfăşurarea activităţii 
în condiţii de 

siguranţă,transparenţă 
şi legalitate. 

Asigurarea iluminatului, 
încălzirii, consumului de 
apă, internet,telefonie  
necesare desfăşurării 
activităţii şcolare. 
Dotarea cu materiale 
didactice la  fiecare 
disciplină 
Informarea tuturor 
angajaţilor  asupra 
utilizării transparente a 
fondurilor bugetare şi 
extrabugetare în condiţii 
de legalitate. 

 
Permanent 

 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 

20.01.2016 

 
 Director ,C.A. 
 
 
 
 
 
Director ,cadre 
didactice 
 
 
 
Administrator 
financiar 

 
Școală funcțională 

 
 
 
 
 

Laboratoare 
,ateliere dotate 
corespuzător 

 
 

Procese verbale 
C.P. și C.A. 

4 

Creşterea  ponderii şi 
eficienţei activităţilor de 

evaluare. Realizarea 
evaluărilor pe parcurs. 

Notarea obiectivă, ritmică, 
asigurarea numărului de 
note la  fiecare disciplină 
înregistrarea corectă a 
rezultatelor şcolare 
Verificarea şi corectarea 
temelor pentru acasă, a 
testelor şi lucrărilor scrise 
  Realizarea de tematici, 
liste bibliografice, probe 
practice, fișe de lucru etc. 
care vor fi puse la 
dispoziţia elevilor 

 
Permanent 

 
 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 

15.10.2015 

 
Cadre didactice 
 
 
 
 
 
 
Cadre didactice 
 
 
 
Responsabili de 
comisii 

 
cataloage 

 
 
 
 
 
 

Caiete ,teste 
 
 
 

Fișe de lucru 
,bibliografii 

5 

Pregătirea examenelor 
finale prin programe de 

pregătire suplimentare 
la disciplinele de 

 
Organizarea programelor 
de pregătire la disciplinele 
de examen. Realizarea 

 
 

1.11.2015 

 
 
Profesori care 
predau discipline 
de examen 

 
 

Program de 
pregătire 



examen orelor de pregătire 

6 

Participarea colectivelor 

şcolare la activităţi 
turistice, sportive, cu 

caracter cultural artistic 
sau distractiv 

Organizarea „Balului 
bobocilor” 
 
Organizarea şi 
desfăşurarea 
manifestărilor cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă 

 
20.11.2015 

 
 

18.12.2015 

 
Consilier educativ 
 
 
Diriginți 

 
Proces verbal 

 
 

Program de 
activități 

7 

Eficientizarea măsurilor 

de educaţie sanitară, de 
combatere a fumatului 

şi a consumului de 
alcool, prevenirea 

consumului de droguri 

Activităţi în parteneriat cu 
reprezentanţi ai Poliţie pe 
teme vizând 
infracţionalitatea juvenilă 
 
Activităţi la nivelul 
colectivelor  în vederea 
prezentării pericolelor 
tabagismului, consumului 
de alcool şi de droguri, în 
rândul tinerilor. 
Desfăşurarea activităţilor 
în parteneriat cu Centrul 
Judeţean Antidrog şi 
Jandarmeria română. 

 
15.11.2015 

 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 
 

30.11.2015 

 
Consilier educativ 
Diriginți 
 
 
 
Consilier educativ 
Diriginți 
 
 
 
 
 
 
Consilier educativ 
Diriginți 

 
Program de 

activități 
 
 
 

Program de 
activități 

 
 
 
 
 
 

Program de 
activități.proiect 

8 

Monitorizarea 

permanentă a prezenței 
elevilor la cursuri și 

informarea continuă a 
părinților cu privire la 

comportamentul elevilor 

și rezultatele obținute. 

Monitorizarea zilnică a 
prezenţei elevilor la 
cursuri, contactarea 
familiilor elevilor în cazul 
absenteismului elevilor 
Realizarea unei 
comunicări eficiente între 
şcoală şi familiile elevilor 

 
Permanent 
 
 
 
 
Permanent 

 
 
Diriginți 
 
 
 
Diriginți ,psiholog 

Rata redusă a 
abandonului 

 
 
 
 
Catalog cu absențe 

IV 

DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE DIN 

SISTEMUL IPT ÎN 
VEDEREA 

1 

 Asigurarea unor fonduri 

în bugetul școlii pentru 
participarea cadrelor 

didactice la cursuri de 
formare. 

Alocarea sumelor 
necesare în bugetul școlii 
pe 2016 după 
disponibilități. 

 
 

Ianuarie 2016 

Directori, 
administrator 

financiar 

 
 
 

Bugetul școlii 



ASIGURĂRII 
CALITĂŢII ÎN 
FORMARE 

 2 
 Participarea cadrelor 
didactice la simpozioane 

și conferințe științifice . 

Stimularea participării 
cadrelor didactice la 
cursuri de formare şi 
perfecţionare prin CCD 
sau alte organizaţii de 
formare 
Participarea la cercurile 
pedagogice pe centre. 

 
 
 

Permanent 
 
 

 
Permanent 

 
 

Responsabil 
perfecţionare 

 
 
 
Responsabili cerc 

 
Cadre didactice 
participante la 

formare 
 
 
 
Procese verbale 

3 

 Participarea cadrelor 
didactice la examenele 

de definitivat , gradul II, 
gradul I și doctorat. 

Acordarea de consiliere 
cadrelor didactice înscrise 
la examene prin asistenţe 
şi interasistenţe la ore, 
consultaţii privind 
realizarea proiectelor 
didactice şi a lucrărilor 
metodico - ştiinţifice 

 
 
 
 
 

Permanent 

 
Directori, 

responsabili de arii 
curriculare 

Responsabil CEAC 

 
 
 
 
 
 

Fișe de observație 

4 

Programarea unor 

activități  de formare în 
catedre . 

Realizarea 
perfecţionărilor curente 
prin participarea la 
activităţi metodico - 
ştiinţifice  în cadrul 
comisiilor metodice 

 
 

Permanent 

 
Directori, 

responsabili de arii 
curriculare 

Responsabil CEAC 

 
 

Fișe de observație 

 


