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I .  A rg u n tc n ,

in . T r r r  DOma Candrenil0r esle Si,Uat în comuna D° ™  Candrenilor. la s km de municipiul Vatra D o n *  oferind instruire tinerilor din localitate şi zonele limitrofe.

şcoala a fos, înfiinţa« în anu, 1852. sub denumirea de Şcoala Trivialae. in 1940 se construieşte localul ac.ua, al şcolii 
transformata in lume 1990 în Grup Şcolar Agricol iar în septembrie 2012 in Liceu Tehnologic

ŞCOala n03S,râ ° ferâ educaţie şi formare profesională pentru toate nivelurile de învăţământ, de la învăţământul preşcolar 
pana la invaţamantul liceal şi profesional. ^ ’

liceu, h T ni"e Pen'rU Care ?COa'a n° aSlră aSi9UrS Ce,,ifiCarea CalifiCării e rofesio" ate sunt: agricultură, servicii şi mecanică prin liceu tehnologic cursuri de zi şi şcoală profesională cu durata de 3 ani ’ P

in anu, şcolar 2019 - 2020 cursurile şcolii noastre sun, urmate de un număr total de 596 elevi, din care 67 în învăţămăntul
preşcolar normal. 27 în învăţământul preşcolar prelungi,. 142 elevi în învăţământul primar. 112 elevi în învăţământul gimnazial 160 
elev. m mvaţamantul liceal şi 88 elevi în învăţământul profesional. 9-mnaz.al, 160

Elevii sunt coordonaţi de un colectiv format din 43 cadre didactice H 7  titulari 7 o .• • rx. .v
auxiliare şi 13 -  personal nedidactic. ( ’ ? 7 Cadre didactice

Liceu, Tehnologic Dorna Candrenilor es.e singura unitate şcolară de învâţămân, agricol pe o rază de 120 km ofertam viabil 
de prega„re profesională, putând deservi atâ, zona de munte a judeţului Suceava cât şi judeţele limitrofe

Trăim ,ntr-o soc,etate dinamică ce se află într-o continuă adaptare, transformare, mişcare. Schimbările majore din societatea 
a,a se reflecta îndeosebi în sistemul educaţional. Mobilitatea crescândă a popula,iei. a tehnicii si a tehnologi i a simbo s 

informaţie, schimbă şi modiflcă sensul educaţiei. Ca urmare, astăzi omu, îşi construieşte educa,ia personală cu totu, altfe, decât în
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„

abilităţi rt- - e " 6 C0mumcare' Crea,l',l,ate Şi curiozitate intelectuală, gândire critică si sistemicâ, informaţii si
s Z ă .  media, capac,lat, de colaborare şi in,erre,abonare, identificarea. formularea şi soluţionarea problemelor, responsabilitate

Prioritatea învăţământului preuniversitar nu poate fi vehicularea informaţiei ci transformarea ei într-un instrument eficace de 
administrare a realităţilor sociale, economice, politice, ideologice în beneficiul concret al elevului.

Prezentul Plan managerial este în acord cu misiunea şi viziunea şcolii, cu cerinţele legislaţiei privind asigurarea calităţii în

d iTe , 7  ~  rileUniUniÎ EUmPe" e ™ " < e l e  cheie din perspectiva învăţării pe ,o, parcursul vieţii si are ca
deziderat atingerea idealului educaţional.
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3. Viziunea Şcolii

L,ceul Tehnologic Doma ( andrenilor promovează cultura unei şcoli adaptabile evoluţiei economice şi ^ c ia le  regionale, naţionale şi 
europene, liind create premisele educaţiei de calitate.

Ticeul Tehnologic Doma Candrenilor este o şcoală deschisă, primitoare şi prietenoasă, care asigură educaţie formală şi informală. care

este preocupată de promovarea valorilor naţionale şi europene dar şi de conservarea tradiţiilor locale, care este un punct de referinţă pe harta 
comunei Doma Candrenilor şi a zonei de munte a judeţului Suceava.

l iceul Tehnologic Doma Candrenilor oferă educa,ie şi instruire la un ¡nalt standard de calitate, vizând dezvoltarea intelectuală, socială şi 
profesională a tinerilor, contribuind la procesul de dezvoltare durabilă a spaţiului rural montan.

Liceul Tehnologic Doma Candrenilor reprezintă un mediu democratic şi creativ de dezvoltare pentru to,i şi pentru tiecare; se bazează pe 
angajare şi performanţă, dialog dechis şi permanent cu partenerii educaţionali şi sociali.

Urmărim armonizarea intereselor comune ale elevilor, profesorilor, părinţilor, comunităţii locale spre finalităţile propuse prin standardele 
educaţionale şi profesionale specifice fiecărei calificări profesionale pentru care se realizează formarea iniţială.

L|CCU| lehnologlc Dorna Candrenilor promovează o serie de văîori^cheie în educaţia elevilor săi: -------------------

CURAJUL -  de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă:

JUDECATA ÎNŢELEAPTĂ -  pentru a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi pentru a stabili priorităţile;

INTEGRI I Al EA - a  avea puterea de a spune întotdeauna adevărul;

• CO LEG IA LITA TEA -a arăta în permanenţă disponibilitate de a-şi ajuta aproapele;

PERSEVERENŢA - a fi consecvent şl a găsi puterea de a merge mal departe. In ciuda tuturor greutăţilor sau eşecurilor; 

RESPEC riiL- ta|ă dc autorităţi, ceilalţi membri al societăţii şi fată de principiile democratice;

RESPONSABILITATEA -  a duce la bun sfârşit obligaţiile care revin fiecăruia;

AUTODISCIPL1NA -  a avea control asupra propriilor acţiuni, dorin,e sau impulsuri şi a avea un comportament adecvat 
oricărei situaţii.



4. Misiunea Şcolii

Şcoala noastră este singurul ofcnanl vlahii de formare profesională în domeniul agriculturii montane din judeţul Suceava. Suntem reunl|l 

intr-un parteneria, -  elevi, profesori, părlnţl, agen,i economici, organizaţii profesionale, comunitate -  pentru a forma absolvea,! competen,!. 
autonomi, responsabili, în măsură să decidă asupra propriei cariere şi să devină cetăţeni europeni activi.
Pentru aceasta urmărim:

o creşterea calităţii procesului educativ şi a contribuţiei acestuia la dezvoltarea personală a elevilor şl a comunllă|ii; 
o promovarea valorilor naţionale şi a celor europene;

o asigurarea unui management raţional care să faciliteze performanţa cadrelor didactice şi elevilor; 

o existenţa unui parteneriat real între şcoală şi comunităţile educaţionale locale.
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Analiza SWOT pentru anul şcolar 2018-2019
I

Puncte tari (S)^
Existenţa unor cabinete şi laboratoare pe 
discipline;
fermă didactică dotată prin eforturi proprii şi 
furnizoare de importante venituri 
extrabugetare;
Participarea elevilor la concursuri, competiţii, 
festivaluri;
Participarea elevilor şi a cadrelor didactice la 
târguri, expoziţii, simpozioane; 
Promovabilitate ridicată la examenele finale:
C adrc didactice calificate în proporţie de 
100%;
Cadre didactice preocupate de propria formare 
şi perfecţionare;
Participarea la schimburi de experienţă cu şcoli 
similare din Uniunea Europeană;
Cadre didactice cu stagii de formare, informare 
şi documentare, în ţară şi în străinătate;
Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor 
didactice;
Participarea şcolii la proiecte europene;
Cadre didactice cu competenţe de operare pe 
calculator şi comunicare în limbă modernă 
(98%);

Coeziunea şi buna comunicare în cadrul 
colectivului didactic;
Conexiune permanentă la Internet;

Puncte slabe (W)
Spaţiul şcolar insuficient;
Inexistenţa unei săli de sport multifuncţionale;
Elevii au orizont cultural limitat;
8 1 % dintre cadrele didactice sunt navetiste;
Slaba implicare a unor părinţi în educaţia copiilor; 
Slabe abilitaţi de comunicare a elevilor:
Lipsa cabinetului stomatologic;
Absenteism sezonier;
Lipsa instrumentelor pentru creşterea interesului unor 
elevi pentru pregătirea profesională, datorită unei 
orientări şcolare şi profesionale defectuoase.
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Preocupare constantă pentru promovarea 
imaginii şcolii;
Elevi motivaţi pentru învăţare;
Permanenta îmbunătăţire a bazei didactico- 
materiale;
Implicarea tot mai puternică a părinţilor în 
toate activităţile promovate de şcoală;
Sprijinul constant şi susţinut al autorităţilor 
locale;
Marketing şcolar compatibil cu profilurile şi 
specializările Liceului Dorna Candrenilor; 
Prezenţa unui consilier psihopedagogie în 
şcoală;
înfiinţarea Asociaţiei Zâmbet Pur" a părinţilor 
elevilor Liceului Tehnologic Dorna 
Candrenilor;
Realizarea unui film de promovare al Liceului 
Tehnologic Dorna Candrenilor;
Implementarea proiectelor Rose şi Erasmus; 
Funcţionarea GPP şi a programului Şcoala 
după şcoală, premisă a stabilizării copiilor 
pentru continuarea studiilor în şcoala noastră; 
Existenţa unei săli de festivităţi/conferinţe cu o 
capacitate de 160 de locuri;
Dotarea cu copiatoare, imprimante, laptopuri 
etc;
I ransportul gratuit al elevilor cu microbuzele 
şcolare;
Internat şi cantină noi, la standarde europene; 
Asigurarea în proporţie de 95% a manualelor 
gratuite pentru toate nivelurile de învăţământ.
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Oportunităţi ( O ) Ameninţări (T)
• Cadru natural favorabil (potenţial agricol, 

turistic şi economic ridicat);
• Stabilirea cooperării cu MADR în vederea 

finanţării LTDC
• Comunicare bună cu partenerii sociali şi 

organizaţiile profesionale;
• Lipsa conflictelor sau tensiunilor de ordin etnic 

sau religios;
• Colaborare bună cu primăria, parohia, poliţia şi 

dispensarul uman din comună ;
• Buna colaborare şi conlucrare cu 75% din 

familiile elevilor în vederea îmbunătăţirii 
nivelului educaţional şi comportamental;

• Singura şcoală agricolă din zona de munte a 
judeţului Suceava şi pe o rază de 120 km. ce 
posedă ferma didactică;

• Cadre didactice implicate în structurile de 
conducere a unor ONG-uri şi organizaţii 
profesionale de agricultori (Federaţia 
Agricultorilor de Munte “Doma”, Fundaţia de 
Dezvoltare “Ţara Domelor");

• Implicare şi experienţă în dezvoltarea agricolă 
durabilă şi dezvoltarea agroturismului;

• Colaborarea cu numeroşi parteneri;
• Iniţierea unor proiecte pentru extinderea şi 

modernizarea spaţiilor şcolare;
• Implicarea Fundaţiei World Vision şi RAF în 

promovarea imaginii şcolii şi dezvoltarea 
învăţământului agricol pentru stabilizarea 
populaţiei şi dezvoltarea durabilă a zonei.

• Spor demografic negativ (scăderea populaţiei şcolare);
• Populaţie îmbătrânită (30% pensionari);
• Şomaj (12,6 %), aflat pe o linie ascendentă,
• Distanţe mari faţă de şcoală -  între 2 şi 20 km pentru 

60% din elevi;
• Insuficienta cultură ecologică a populaţiei;
• Pierderea tradiţiilor locale (port naţional, obiceiuri de 

iarnă, meşteşuguri tradiţionale);
• Educaţie civică necorespunzătoare în mediul familial;
• Lipsa educaţiei antrcprcnoriale;
• Receptivitate slabă privind formarea în domeniul 

agroturismului;
• Fonduri insuficiente pentru învăţământ;
• Lipsa educaţiei agricole a populaţiei conform cerinţelor

UE;
• Slaba preocupare a tineretului pentru meserii agricole;
• Venituri reduse ale părinţilor;
• Diminuarea interesului sau capacităţii familiilor de a 

susţine pregătirea şcolară a copiilor;
• Posibilităţi insuficiente de petrecere a timpului liber;
• Migraţia în străinătate a 31% dintre părinţii elevilor.
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6. Ţinte strategice

In vederea atingerii obiectivelor. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor îşi propune următoarele ţinte strategice :

1. Corelarea ofertei şcolare cu cererea existentă pe piaţa muncii prin includerea calificărilor 

identificate ca prioritate la nivel local şi regional

2. Promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale în formarea iniţială

3. Formarea şi dezvoltarea resurselor umane. Asigurarea unui înalt nivel de performanţă a 
cadrelor didactice

4. Asigurarea calităţii procesului educaţional

5. Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, pentru a răspunde cerinţelor tehnologice în 
evoluţie
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Principalele aspecte care necesită dezvoltare

a. Dezvoltarea infrastructurii şcolare;

b. Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ;

c. Acoperirea nevoilor de calificare în specializările: tehnician veterinar şi tehnician în prelucrarea produselor de origine animală;

d. Asigurarea şanselor egale în formarea profesională;

e. Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă;

f. Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern;

g. Dezvoltarea educaţiei la cerere -  formarea profesională a adulţilor;

h. Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii defavorizate;

i. Orientarea şi consilierea privind cariera;

j. Implementarea şi derularea de proiecte şi programe europene;

k. Dezvoltarea marketingului educaţional; promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii;

l. Combaterea absenteismului şi abandonului şcolar;

m. Consilierea părinţilor;

n. Utilizarea eficientă a resurselor financiare şi materiale;

o. îmbunătăţirea managementului la nivel de clasă şi şcoală vizând antrenarea tuturor elementelor care participă la actul instructiv — educative;

p. încurajarea competiţiei, creşterea nivelului de pregătire a elevilor, obţinerea de performanţe în învăţare.
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7. Obiective generale

Principalele obiective desprinse din strategiile Ministerului Educaţiei Naţionale, din Programul de Guvernare şi din programele de 
dezvoltare în plan teritorial. în perioada următoare, privesc :

• Ridicarea standardului demersului didactic, transformarea învăţământului preponderent neproductiv intr-un învăţământ euristic, 
formativ;

• Proiectat ea unui sistem modern de evaluare şi implicare a cadrelor didactice în aplicarea riguroasă a sistemului naţional de evaluare;

• Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi bază didactico-materială pentru desfăşurarea procesului educaţional;

• Fundamentarea o fertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor şi a cerinţelor pieţei muncii;

• Utilizarea oportunităţilor de finanţare prin accesarea fondurilor europene:

• Implicarea mai accentuată a partenerilor educaţionali din comunitatea locală în soluţionarea problemelor şcolii.

8. Obiective specifice pe domenii funcţionale

Domeniul Obiective specifice
MANAGEMENT 1. Realizarea unui management dinamic şi activ

2. Analiza şi diagnoza managementului educaţional

3. Elaborarea documentelor manageriale de proiectare

4. Aplicarea eficientă a instrumentelor de asigurare a calităţii

CIJRRICULUM I. Asigurarea calităţii procesului de predare — învăţare- evaluare şi a serviciilor educaţionale în vederea 

respectării standardelor naţionale şi europene
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2. Extinderea procesului de informatizare a şcolii

3. Orientarea şi optimizarea învăţării, măsuri remediate stabilite in urma aplicării evaluării iniţiale

4. Evaluarea şi revizuirea permanentă a CDŞ si CDL in scopul creşterii calităţii actului educational

5. Corelarea planului anual de şcolarizare cu evoluţia demografică din zonă, optiunile/interesele elevilor şi 

posibilităţile de inserţie profesională pe pia(a muncii

6. Autorizarea unor calificări noi: tehnician veterinar şi tehnician in prelucrarea produselor de origine 

animală

7. Derularea de proiecte şi programe educative

RESURSE UMANE ŞI 

MATERIALE
1 Perfecţionarea cadrelor didactice prin examene de grade didactice, cursuri de perfecţionare metodică şi in 

specialitate

2. Dezvoltarea profesională de studiu individual, documentare ştiinţifică, participare la cercuri pedagogice, 

sesiuni de comunicări metodico-ştiinfifice, simpozioane, schimburi de experienfă, seminarii de formare

3. Perfecţionarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic

4. Modenizarea şi conservarea infrastructurii şcolare şi realizarea dotărilor specifice acesteia

5. Actualizarea bazei didactico — materiale in acord cu standardele demersurilor curriculare

6. Reconstrucţia învăţământului rural

DEZVOLTARE 

INSTITUŢIONALĂ ŞI 

RELAŢII COMUNITARE

1. Participarea reprezentanţilor autorităţilor locale in exercitarea atribuţiilor ce le revin in activitatea şcolii

2. Responsabilizarea părinţilor pentru asigurarea unor servicii educaţionale in şcoală

3. Adaptarea conduitei didactice la aşteptările beneficiarilor secundari ai educaţiei

4. Promovarea purtenerialului social: colaborarea eficientă cu tofi partenerii implicaţi in proiecte 

educaţionale

5. Promovarea imaginii Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor
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Program de formare continuă a cadrelor didactice

Obiective Activitate Resurse umane şi 
materiale

Termen Responsabilităţi Indicatori de 
performantă

Identificarea 
domeniilor care 
necesită formarea 
profesională

Stabilirea necesarului de 
formare a cadrelor didactice 
prin aplicarea şi analiza unui 
chestionar de nevoi

Cadre didactice 
Chestionar de nevoi

Octombrie
2019

Responsabilul cu 
formarea continuă şi 
perfecţionarea

Lista cadrelor 
didactice cu nevoi de 
formare

Formarea şi 
dezvoltarea 
profesională

înscrierea cadrelor didactice 
la cursuri de formare

Cadre didactice 
Oferta CCD Suceava

Octombrie
2019

Responsabilul cu 
formarea continuă şi 
perfecţionarea

Lista cadrelor 
didactice înscrise la 
cursuri de formare

Optimizarea 
activităţilor de 
formare şi dezvoltare 
profesională

Dezvoltarea unor 
parteneriate instituţionale cu 
furnizori de formare 
acreditaţi

Cadre didactice 
Furnizori de formare

Permanent Directori Parteneriate existente

Formarea şi 
dezvoltarea 
profesională

Utilizarea fondului de carte 
al bibliotecii şi asigurarea 
accesului la publicaţiile de 
specialitate

Cadre didactice 
Fondul de carte al 
bibliotecii

Permanent Responsabilii 
catedrelor şi 
comisiilor metodice

Fişe de lectură

Asigurarea
caracterului stimulativ 
în procesul propriu de 
formare

Stabilirea tematicii şedinţelor 
de catedră centrate pe 
metode activ-participative

Cadrele didactice Octombrie
2019

Membrii CA 
Responsabilii 
comisiilor metodice

Evaluarea Planurilor 
managerial ale 
comisiilor metodice

îmbinarea tradiţiei cu 
inovaţia, în mod 
echilibrat, coherent şi 
de calitate

Stabilirea tematicii şi 
structurii proiectelor 
educaţionale intra/inter şi 
transdisciplinare

Cadre didactice 
Elevi
Documentaţia aferentă 
fiecărui proiect 
educaţional

Semestrial Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare

Număr proiecte 
derulate pe parcursul 
anului şcolar

Deplasarea accentului 
demersului didactic, 
de pe latura 
informativă pe cea

întocmirea planificărilor 
anuale şi semestriale cu 
accent pe activităţi educative 
cu character aplicativ

Cadre didactice 
Planificări anuale şi 
semestriale

Semestrial Responsabilii 
comisiilor metodice

Planificări anuale şi 
semestriale cu 
respectarea criteriilor 
menţionate
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formativă
Eficientizarea 
procesului instructiv - 
educativ

Utilizarea metodelor 
moderne de învăţare centrată 
pe elev şi diminuarea stilului 
de învăţare tradiţional

Cadre didactice 
Elevi

Permanent Comisia pentru 
curriculum

Ameliorarea 
rezultatelor şcolare

Promovarea 
activităţilor în achipă

Selectarea şi sprijinirea 
proiectelor educaţionale ce 
vizează dezvoltarea 
abilităţilor practice

Elevi
Parteneri educaţionali

Conform 
termenelor 
prevăzute în 
proiecte

Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare

Număr proiecte 
derulate

Utilizarea eficientă a 
bazei material pentru 
formarea 
deprinderilor de 
autoinstruire

Extinderea activităţilor 
desfăşurate în laboratoare şi 
CDI la majoritatea 
disciplinelor şi la toate 
nivelurile de clase

Cadre didactice 
Elevi
Laboratoare şi cabunete

Permanent Laboranţi 
Responsabil AEL 
Bibliotecar

Numărul activităţilor 
desfăşurate în aceste 
spaţii

Familiarizarea 
cadrelor didactice cu 
metodele specific 
muncii în echipă

Organizarea unor cursuri de 
perfecţionare a cadrelor 
didactice în Managementul 
proiectelor

Cadre didactice Conform 
ofertei CCD 
Suceava

CA
Directori 
Responsabilul cu 
formarea continuă şi 
perfecţionarea

Proiecte educaţionale 
cu finanţare externă

Dezvoltarea şi 
formarea profesională

Stimularea activităţii de 
cercetare ştiinţifică şi 
pedagogic a cadrelor 
didactice

Cadre didactice Permanent Directori 
Responsabilul cu 
formarea continuă şi 
perfecţionarea

Articole şi cărţi 
publicate

Schimb de 
experineţă/exemple 
de bune practici

Organizarea unor lecţii 
deschise/interasistenţe la 
orele de curs şi cele 
educative cu focalizare pe 
predarea interactivă

Cadre didactice Lunar Responsabilii 
comisiilor metodice

Fişe de asistenţe şi 
interasistenţe

Monitorizarea 
activităţii cadrelor 
didactice

Realizarea asistenţelor la ore Cadre didactice 
Graficul asistenţelor

Permanent Director 
Director adjunct 
Responsabil CEAC

Fişe de asistenţe la 
ore
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Program de dezvoltare a bazei materiale

Obiective Activitate Resurse umane şi 
materiale

Termen Responsabilităţi Indicatori de 
performanţă

Stabilirea necesarului 
de resurse financiare

Inventarierea lucrărilor de 
întreţinere, reparaţii, 
investiţii necesare în anul 
curent

Administrator 
Baza material a şcolii

Noiembrie
2019

Administrator Devize de lucrări 
Procese-verbale de 
constatare

Responsab i 1 izarea 
cadrelor didactice, a 
părinţilor şi elevilor 
cu privire la păstrarea 
şi întreţinerea spaţiilor 
şcolare şi a bunurilor 
şcolii

încheierea contractelor 
educaţionale; întocmirea 
proceselor verbale de 
predare-primire a sălilor de 
clasă

învăţătorii şi d irigi nţ ii 
Administrator 
Consiliul reprezentativ 
al părinţilor

Septembrie
2019

Directori
Administrator
financiar
Administrator
patrimoniu

Contracte
educaţionale
Procese-verbale

Promovarea inovaţiei 
pedagogice şi 
introducerea noilor 
tehnologii în 
practicile educative 
curente

Modernizarea 
laboratoarelor/cabinetelor 
prin procurarea de 
echipamente IT 
Dotarea bibliotecii cu fond 
de carte şi documentar 
pluridisciplinar

Administrator
patrimoniu
Bibliotecar

Ianuarie
2020

Directori
CA

Echipamente IT 
Fond de carte

Creşterea confortului 
şi siguranţei elevilor

Dotarea sălilor de clasă, a 
internatului şi cantinei 
şcolare cu camere de 
supraveghere audio-video 
(unde este cazul)

Administrator
patrimoniu

Ianuarie 2020 Directori
CA

Sistem de
supraveghere audio- 
video funcţional 
Sistem de sonorizare 
funcţional

Crearea unui climat 
de siguranţă şi confort

Contractarea serviciilor de 
pază cu firme specializate

Directori Februarie
2020

Directori
CA, Consiliul Local 
Dorna Candrenilor

Absenţa incidentelor 
în cadrul unităţii
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Program de extindere a ofertei educaţionale

Obiective Activitate Resurse umane şi 
materiale

Termen Responsabilităţi Indicatori de 
performanţă

Extinderea ofertei 
educaţionale a şcolii

Adoptarea măsurilor 
necesare bunei funcţionări a 
GPP Dorna Candrenilor şi 
programului ŞDŞ

Cadre didactice 
Părinţi

Septembrie
2019

Directori
CA

Funcţionarea unei 
grupe GPP cu 25 
preşcolari
Funcţionarea a două 
grupe ŞDŞ pentru 
învăţământul primar

Adaptarea 
curriculumului la 
nevoile
comunităţii/autorizarea 
unor noi calificări: 
tehnician veterinar şi 
tehnician în 
prelucrarea produselor 
de origine animală

Fundamentarea planului de 
şcolarizare pe cerinţele 
comunităţii

Chestionare 
Analiza de nevoi

Decembrie
2019

Directori
CA

Proiectul planului de 
şcolarizare

Adaptarea
curriculumului şcolar 
la nevoile de 
dezvoltare personală a 
elevilor

Elaborarea proiectului de 
curriculum al şcolii privind 
aplicarea curriculumului 
naţional şi dezvoltarea locală 
de curriculum. proiectarea şi 
realizarea efectivă a 
rezultatelor aşteptate ale 
învăţării.

Cadre didactice Annual
septembrie/
februarie

Directori
CA
Comisia pentru 
curriculum

Corelarea obiectivelor 
stabilite la nivel 
naţional şi local cu 
cele specificate în 
proiectul şcolii

Creşterea gradului de 
consultare a părinţilor 
în alegerea
disciplinelor opţionale

Aplicarea unui set de 
chestionare elevilor şi 
părinţilor pentru 
identificarea expectanţelor 
beneficiarilor

Elevi
Părinţi
Seturi de chestionare

Ianuarie 2020 Comisia pentru 
curriculum

Prelucrarea sintetică a
rezultatelor
chestionarelor

Adaptarea Selectarea CDŞ şi CDL în Elevi Februarie Comisia pentru Oferta CDŞ şi CDL
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curriculumului şcolar 
la nevoile de 
dezvoltare personală a 
elevilor

funcţie de obiective şi 
tematici ce răspund nevoilor 
educaţionale ale 
beneficiarilor

Cadre didactice 
Programe CDŞ şi CDL

2020 curriculum

Selectarea şi urmărirea 
unor indicatori 
sintetici şi obiectivi 
pentru activitatea 
didactică

Realizarea graficului 
interasistenţelor în cadrul 
comisiilor metodice/ariilor 
curriculare

Membrii comisiilor 
metodice

Semestrial Responsabilii
catcdrelor/colmisiilor
metodice

Fişe de observare a 
activităţii didactice

Creşterea ponderii 
rezultatelor bune şi 
foarte bune ale elevilor 
la evaluările 2-4-6, EN 
VIII, bacalaureat şi 
certificare a calificării 
profesionale

Elaborarea graficului şi 
tematicii programelor de 
pregătire suplimentară a 
elevilor în vederea susţinerii 
examenelor

Cadre didactice 
Elevi

Semestrial Responsabilii 
comisiilor metodice 
Directori

Analiza rezultatelor 
examenelor şi 
evaluărilor

Prevenirea 
abandonului şi 
eşecului şcolar

Identificarea cauzelor 
absenteismului şi eşecului 
şcolar şi derularea 
programelor de diminuare a 
acestor fenomene

Elevi
Cadre didactice 
Psiholog şcolar

Permanent
— -----------------------------------------------------------------------------------

învăţători şi diriginţi
Psiholog şcolar

Diminuarea 
numărului de absenţe; 
ameliorarea indicilor 
calitativi ai 
rezultatelor şcolare

Eficientizarea 
procesului didactic

Abordarea interdisciplinară a 
noţiunilor şi conceptelor 
ştiinţifice

Cadre didactice 
Elevi

Permanent Comisia pentru 
curriculum 
Responsabilii 
comisiilor metodice

Proiecte
interdisciplinare

Promovarea imaginii 
şcolii şi a ofertei 
educaţionale a 
Liceului Tehnologic 
Dorna Candrenilor

Realizarea mapei publicitare 
şi a unor materiale 
promoţionale

Mapă publicitară, 
pliante, pixuri 
inscripţionate etc.

Decembrie
2019

Directori 
Comisia de 
promovare a imaginii 
şcolii

Activităţi de 
marketing educaţional 
Ziua porţilor deschise
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Mediatizarea ofertei 
educaţionale şi promovarea 
imaginii instituţiei prin 
mass-media

Elevi
Cadre didactice

Permanent Comisia de 
promovare a imaginii 
şcolii
Responsabil pagina 
web

Pliante, filme, afişe, 
pagina web, articole 
în presa locală etc.

Program de consolidare a legăturilor dintre şcoală şi comunitate prin pro grame şi parteneriafte educaţionale
Obiective Activitate Resurse umane şi 

materiale
Termen Responsabilităţi Indicatori dc

Participarea părinţilor 
la ore de curs, la 
activităţi extraşcolare, 
la activităţile de 
consiliere psiho- 
pedagogică

Implicarea părinţilor în 
activităţile curente

Elevi
Părinţi
Cadre didactice

Permanent Directori 
Responsabil 
activitatea cu familia

J J v  I  I U I  l l l « |  II ( J

Grad dc participare 
efectivă a părinţilor la 
activităţi

Mediatizarea 
activităţilor 
extraşcolare în 
comunitatea locală

Participarea reprezentanţilor 
comunităţii la activităţile 
extraşcolare organizate în 
cadrul şcolii

Elevi
Cadre didactice 
Reprezentanţii 
comunităţii locale

Permanent Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare

Prezenţa 
reprezentanţilor 
comunităţii la

Informarea cetăţenilor 
comunei Dorna 
Candrenilor privind 
activităţile desfăşurate 
în cadrul Liceului 
Tehnologic

Colaborarea elevilor cu 
mass-media locală

Elevi Permanent Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare

Articole în presa 
locală

Sensibilizarea elevilor 
în privinţa 
problemelor sociale 
ale comunităţii

Organizarea unor activităţi 
caritabile în cadrul Strategiei 
Naţionale de acţiune 
comunitară

Elevi
Cadre didactice 
Organizaţi ¡/instituţii 
partenere

Anul şcolar 
2019-2020

Director adjunct 
Echipa de proiect

Realizarea 
activităţilor conform 
proiectului

Iniţiarea/dezvoltarea Negocierea/încheierea unor Elevi Permanent Directori
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unor parteneriate cu 
instituţii de 
învăţământ

contracte de parteneriat 
educaţional cu unităţi de 
învăţământ
preuniversitar/superior din 
judeţ/ţară

Cadre didactice Responsabilii 
comisiilor metodice

derulare
Activităţi realizate în 
cadrul proiectelor în 
parteneriat

Schimburi dc 
experienţă/de bune 
practici

Organizarea/participarea la 
simpozioane, concursuri, 
proiecte, dezbateri, ateliere 
pentru prezentarea şi analiza 
modelelor educaţionale, 
doidacticfe din diferite spaţii 
culturale

Elevi
Cadre didactice

Permanent Director adjunct 
Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare

Număr participări la 
activităţi
Chestionare de impact

Susţinerea de către 
comunitatea locală a 
performanţei şcolare

Atragerea de fonduri pentru 
susţinerea elevilor capabili 
de performanţă

Buget local
Donaţii
sponsorizări

Semestrial Directori 
Consiliul local al 
comunei Dorna 
Candrenilor

Număr burse de 
merit/de studio 
acordate
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Direcţii de acţiune anul şcolar 2019-2020

îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic; 
modernizarea actului didactic.

«i

Opţiuni stretegice Resurse strategice Direcţii de acţiune Rezultate
Stimularea activităţii de 
cercetare ştiinţifică şi 
pedagogică a cadrelor 
didactice

Transformarea procesului 
de învăţare într-un proces 
activ, antrenant şi atractiv 
pentru elevi

Schimb de experienţă 
prin interasistenţe la orele 
de curs şi cele educative 
cu focalizare pe predraea 
interactivă,
individualizarea învăţării

Dotarea cu mijloace de 
învăţământ şi auxiliare 
curriculare. extinderea 
fondului de carte al 
bibliotecii, dotarea cu 
tehnologie modernă

Resurse umane formate 
din punct de vedere 
profesional (100% cadre 
didactice calificate)

Posibilităţi de formare 
prin programe de 
formare continuă

Mijloace didactice 
moderne (PC, sistem 
AEL, licenţe, laptopuri. 
videoproiectoare. tablă 
interactivă)

Centru IC3

Laboratoare şi cabinete 
pe specialităţi

Valorificarea în practică a competenţelor de predare ale 
cadrelor didactice, centrate pe dezvoltarea de competenţe 
cheie dobândite în urma programelor de formare continuă. 
Promovarea CDŞ şi CDI. axat pe formarea şi dezvoltarea 
competenţelor tehnice şi tehnologice de specialitate, a 
competenţelor digitale şi de comunicare.
Pregătirea cadrelor didactice pentru descentralizarea 
curriculumului în vederea realizării unor planuri de 
învăţare individuală bazate pe dezvoltarea de competenţe, 
prin activităţi de aprofundare şi diferenţiere; realizarea 
evaluării iniţiale şi finale a elevilor şi valorificarea 
rezultatelor acestora.
Activităţi în cadrul comisiilor metodice în vederea 
diseminării prevederilor legislative privind sistemul de 
învăţământ bazat pe competenţe.
Cunoaşterea metodologii lor şi programelor pentru 
examenele naţionale.
Diversificarea ofertei educaţionale prin elaborarea CDŞ şi 
CDL transdisciplinar.
Act didactic de calitate prin utilizarea metodelor didactice 
moderne şi generalizarea mijloacelor TIC la toate 
disciplinele.

Proces educaţional de calitate 
şi eficient, centrat pe 
competenţe şi pe nevoile 
educaţionale reale ale 
elevului
Noi competenţe de predare 
pentru actorii schimbărilor în 
educaţie -  cadrele didactice 
Oferta educaţională 
diversificată, modernă, 
atractivă şi relevantă 
Performanţă, rezultate bune 
la învăţătură, examene 
Creşterea procentului de 
promovabilitate la examenele 
finale
Rezultate la olimpiade şi 
concursuri şcolare 
Creşterea ponderii cadrelor 
didactice care utilizează 
tehnologia modernă 
Creşterea numărului de 
mijloace didactice moderne
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Creşterea confortului şi a siguranţei în şcoală; îmbunătăţirea bazei materiale

Opţiuni stretegice Resurse strategice Direcţii de acţiune Rezultate
Suplimentarea 
videoproiectoarelor şi a 
camerelor de
supraveghere audio-video

Sporirea siguranţei 
elevilor prin 
eficientizarea 
procedurilor de acces în 
unitate

îmbunătăţirea bazei 
materiale existente

Resurse umane 
specializate 
Dotare materială şi 
tehnologică de calitate 
Colaborare eficientă cu 
autorităţile publice 
locale şi judeţene

Inventarierea lucrărilor necesare reamenajării şi 
modernizării spaţiilor şcolare şi spaţiilor auxiliare 
Inventarierea tuturor dotărilor existente la nivelul unităţii 
şcolare
Stabilirea fondurilor necesare şi a surselor de finanţare 
Depunere de aplicaţii prntru finanţare prin programe 
comunitare

Reducerea numărului de 
conflicte/stări tensionate 
Contracte de colaborare cu 
instituţii şi firme specializate 
Asigurarea unui climat de 
confort şi siguranţă în 
unitatea de învăţământ 
Extinderea sistemului de 
supraveghere audio-video şi 
a sistemului de sonorizare 
Mobilier şcolar adecvat unei 
bune desfăşurări a activităţii

Extinderea ofertei educaţionale

Opţiuni strategice Resurse strategice Direcţii de acţiune Rezultate
Adaptarea curriculumului 
şcolar la cerinţele 
comunităţii locale şi a 
nevoilor de dezvoltare 
personală a elevilor 
Diversificarea 
calificărilor pentru 
domeniul Agricultură şi 
Industria Alimentară

Resurse umane pregătite 
din punct de vedere 
profesional, cu 
competenţe multiple 
Rezultate la concursuri 
şi competiţii 
Elevi şi părinţi dornici 
de a frecventa şcoala 
noastră

Analiza nevoilor comunităţii şi a pieţei muncii privind 
oferta educaţională
Autorizarea calificărilor: tehnician veterinar şi tehnician 
în prelucrarea produselor de origine animală 
Mediatizarea ofertei educaţionale pentru toate nivelurile 
de învăţământ

Funcţionarea GPP 
Funcţionarea ŞDŞ 
Realizarea în proporţie de 
100% a planului de 
şcolarizare pentru 
învăţământul profesional şi 
liceal

21



Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale
Opţiuni strategice Resurse strategice Direcţii de acţiune Rezultate

Sprijin pentru proiectarea 
şi organizarea 
activităţilor educative 
extracurriculare

Asigurarea educaţiei 
complementare — 
educaţie pentru sănătate, 
cultură, antreprenorială. 
tehnologică etc.

Creşterea implicării în 
dezvoltarea 
parteneriatelor locale, 
naţionale şi internaţionale 
şi valorificarea 
rezultatelor în activitatea 
curriculară şi 
extracurriculară 
Susţinerea unor programe 
şi proiecte în parteneriat 
cu comunitatea locală şi 
operatorii economici 
parteneri
Dezvoltarea unor 
parteneriate cu instituţii 
de învăţământ, organizaţii 
profesionale, alte 
organizaţii din ţară sau 
străinătate

Resurse umane bine 
pregătite din punct de 
vedere profesional 
Posibilităţi de formare 
prin programe de 
formare continuă 
Parteneriate cu instituţii 
şi organizaţii

Promovarea de proiecte educaţionale dedicate formării şi 
dezvoltării competenţelor sociale şi civice, de iniţiativă şi 
antreprenoriat. sensibilitate şi expresie culturală 
Proiecte derulate de Consiliul elevilor 
Identificarea unor potenţiali parteneri pentru noi 
colaborări
Continuarea proiectelor şi parteneriatelor existente
Crearea unor echipe de lucru specializate în
managementul proiectelor
Derularea Programului de finanţare al Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Implicarea în parteneriatele Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale cu instituţii similare din alte ţări

Proiecte educaţionale bazate 
pe dezvoltarea competenţelor 
cheie
Oferta educaţională 
extracurriculară diversificată, 
modernă, atractivă şi 
relevantă
Elevi motivaţi de propria 
formare
Sistem educaţional 
performant, rezultate mai 
bune la învăţătură, examene, 
acces facil la piaţa muncii 
Schimburi de experienţă cu 
instituţii similare din ţară sau 
străinătate
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Promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii

Opţiuni stretegice Resurse strategice Direcţii de acţiune Rezultate
îmbunătăţirea imaginii 
şcolii la nivelul 
comunităţii locale, 
judeţene, naţionale

Strategii eficiente de 
marketing educaţional

Resurse umane bine 
pregătite şi formate din 
punct de vedere 
profesional 
Elevi motivaţi, 
implicaţi, disciplinaţi 
Contracte educaţionale 
Rezultate bune la 
examenele naţionale 
Pagina web 
Pagina facebook

Îmbunătăţirea paginii web 
Organizarea Zilei porţilor deschise 
Difuzarea filmului de promovare a liceului pe toate 
canalele media
Amenajarea unor panouri pentru mediatizarea rezultatelor 
obţinute
Articole/interviuri în presă

Cunoaşterea evenimentelor 
din viaţa şcolii 
Mediatizarea exemplelor de 
bună practică
Film de promovare a şcolii



Plan operaţional pentru anul şcolar 2019 - 2020

I . Management* *

Obiective
specifice Activităţi / Acţiuni Durată / 

Termen Responsabilităţi Strategii de 
realizare

Indicatori de 
realizare/ 
Evaluare

Măsuri /

Acţiuni de reglare

1. Realizarea 
unui
management 
dinamic şi activ

- Finalizarea încadrării cu 
personal didactic
- Reorganizarea Consiliului 
de administraţie
- Stabilirea învăţătorilor şi 
diriginţilor

9 septembrie 

2019
Director 
Director adjunct

Analiză 
obiectivă 

Şedinţe de 
lucru

Organizare
Elaborare

încadrarea cu 
personal 
didactic a 
Liceului Dorna 
Candrenilor

Documentele
comisiilor
metodice

Documentele 
Consiliului de 
Administraţie

Realizarea 
încadrării pe 
posturile vacante, 
emiterea 
deciziilor de 
organizare a 
comisiilor 
metodice şi a 
comisiilor pe 
domenii de 
activitate, 
participarea 
cadrelor didactice 
la consfătuiri şi 
cursuri de 
formare

- Reorganizarea activităţii 
catedrelor şi comisiilor de 
specialitate

16 septembrie 

2019

Director 
Director adjunct

- Elaborarea programelor 
manageriale

I

octombrie2019

- Participarea la cursuri de 
formare managerială şi 
schimburi de experienţă

- conform 
calendarului 
ISJ Suceava

Director 
Director adjunct
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2.Analiza şi 
diagnoza 
managementu
lui educaţional

-Evaluarea activităţii 
desfăşurate de cadrele 
didactice în anul şcolar 
2018/2019

- Acordarea calificativelor 
anuale pe baza grilelor de 
evaluare

30 august 2019 Director 
Director adjunct 
Consiliul de 
administraţie

Evaluare
Prognoză

Calificativele
acordate

Asistenţe la ore, 
consultanţă

- Stabilirea 16 septembrie Director Prognoză Fişele postului Completarea fişei
responsabilităţilor cadrelor 2019 Responsabil Fişa Decizii postului şi
didactice pentru anul şcolar postului emiterea
2019/2020 Secretar şef deciziilor

3. Elaborarea - Întocmirea orarului şcolii în 9 septembrie Comisia de Analiză Documentul Realizarea
documentelor concordanţă cu ceriţele 2019 elaborare a orarului obiectivă orarului şcolii
manageriale de curriculum-lui şcolar şi cu Fişe
proiectare respectarea curbei de efort Documente

- întocmirea documentelor emise Documente
necesare conducerii Analiză
procesului de învăţământ: obiectivă Raza de date Stabilirea

• Planul de activitate 16 septembrie Director direcţiilor de
al Consiliului de 2019 Director adjunct activitate pentru
administraţie Consiliul de

• Tematica şedinţelor întâlniri cu administraţie şi
Consiliului de Director membrii pentru Consiliul
administraţie Director adjunct Consiliului de profesoral

• Tematica şedinţelor administraţie Completarea cu
Consiliului 9 septembrie prevederi
profesoral 2019 suplimentare a

• Regulamentul de 15 noiembrie Director întâlniri cu Regulamentului
ordine interioară 2019 Director adjunct cadrele de organiare si

• Programul de Responsabil didactice funcţionare a
Perfecţionare prin Comisia LTDC
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consilii profesorale, 
catedre, comisii 
metodice

• Programul activităţii 
educative şi de 
consiliere

• Calendarul anual al 
activităţilor cultural- 
artistice şi sportive

• Bazele de date ale 
comisiilor metodice

• Cataloagele şcolare

9 septembrie 
2019

1 octombrie 
2019

15 octombrie 
2019

15 octombrie 
2019

12 septembrie 
2019

perfecţionare

Responsabil 
activităţi educative 
şcolare şi 
extraşcolare

Responsabilii 
comisiilor metodice 
învăţători şi 
diriginţi

întâlniri cu 
cadrele 

didactice

Şedinţe de 
lucru

Elaborare

Stabilirea 
graficului de 
perfecţionare prin 
intermediul 
Comisiilor 
metodice.

Identificarea unor 
programe de 
perfecţionare 
avantajoase 
pentru cadrele 
didactice

întocmirea Raportului de 10 octombrie Responsabil Şedinţe de Raportul de
autoevaluare internă a 2019 Comisie CEAC lucru autoevaluare
Comisiei de asigurare a internă RAEI
calităţii Analiză şi Respectarea şi

sinteză Strategia de aplicarea
4. Aplicarea Monitorizarea funcţionării Conform Director evaluare internă prevederilor
eficientă a comisiei de evaluare şi graficului Responsabil CEAC Planificare şi a calităţii specifice
instrumentelor asigurare a calităţii proiectare Setului de
de asigurare a proceduri
calităţii Monitorizarea internă a CEAC actualizate

procesului de asigurare a 15 octombrie Consiliul de pentru toate
calităţii, validarea 2019 administraţie compartimen- Autoevaluare
rapoartelor de autoevaluare. Consiliul profesoral tele
întocmirea planurilor de Planuri
îmbunătăţire remediale
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Obiective
specifice Activităţi / Acţiuni Durată / 

Termen

1. Asigurarea
calităţii
procesului de
predare
invăfare-
evaluare şi a
serviciilor

Informarea cadrelor didactice 
cu privire la noua structură a 
anului şcolar, cunoaşterea 
planurilor de învăţământ, a 
noilor programe şi manuale 
valabile

2 septembrie 
2019

C unoaşterea de către 
personalul didactic a noilor 
abordări conceptuale ale 
curriculumului naţional şi 
aplicarea ghidurilor metodice 
pc discipline de învăţământ

permanent

educa(ionale in
vederea
respectării
standardelor
naţionale şi
europene

Hlaborarea proiectării 
didactice şi a planificărilor 
calendaristice pe unităţi de 
învăţare

1 octombrie 
2019

Promovarea unui învăţământ 
centrat pe elev, formarea 
unor competenţe de bază de 
tipul „ a învăţa să înveţi ”, în 
care să crească rolul elevului 
şi a performanţelor sale

permanent

__________ ______ Consilierea şi sprijinirea permanent



I I . Curriculum

Responsabilităţi Strategii de 
realizare

Indicatori de 
realizare/ 
Evaluare

Măsuri /

Acţiuni de reglare

Director 
Director adjunct

Informare
Organizare

Documentele 
realizate de 
personalul 
didactic

Informări în 
cadrul Consiliului 
profesoral

Responsabilii 
comisiilor metodice

Şedinţe de 
lucru

Rezultate
obţinute

Discuţii în cadrul 
comisiilor 
metodice şi de 
catedră

1 oate cadrele 
didactice

Elaborarea 
documentelor 

de către 
flecare cadru 

didactic

Programe
parcurse
Planificări
corecte
Rezultate
optime

Completarea 
bazei de date cu 
documentele 
fiecărui profesor

I oate cadrele 
didactice

Participarea 
cadrelor 

didactice la 
cursuri de 
formare 

iniţială şi 
continuă

Rezultate 
obţinute la 
examene 
naţionale

Urmărirea atentă 
a progresului 
elevilor

Responsabilii Implicarea Creşterea Urmărirea atentă
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profesorilor pentru a-şi 
forma şi construi un stil 
propriu, eficient de predare

comisiilor metodice cadrelor 
didactice 

debutante la 
toate

activităţile
şcolii

eficienţei 
procesului 
instructiv - 
educativ

a activităţii 
cadrelor didactice

Implementarea proiectului 
ROSE, pentru creşterea 
promovabilităţii la examenul 
de bacalaureat şi reducerea 
abandonului şcolar

Anul şcolar 
2019-2020

Echipa de proiect 
Echipa managerială

Respectarea 
ghidului de 

implementare 
al proiectului 

Utilizarea 
eficientă a 
fondurilor

Procent de 
promovabilitate 
la bacalaureat 
mai mare cu 
5% decât în 
anul şcolar 
precedent 
Rata
abandonului 
şcolar mai mică 
cu 1% decât în 
anul şcolar 
precedent

Monitorizare 
proiect 
Monitorizare 
rezultate 
Adaptarea 
acţiunilor în 
funcţie de 
rezultate

Verificarea calităţii actului 
educaţional prin asistenţe la 
activităţi

conform
graficului

Director 
Director adjunct 
Responsabili 
comisii metodice

Planificare 
Organizare 
Asistenţă la 

ore
Valorificare

Număr
asistenţe la ore

Evaluarea 
permanentă a 
activităţii cadrelor 
didactice
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Proiectarea unor activităţi de 
pregătire suplimentară a 
elevilor cu ritm lent de 
învăţare sau nevoi speciale şi 
a celor care provin din medii 
socio-economice 
dezavantajate. în vederea 
combaterii insuccesului 
şcolar, a promovării şanselor 
egale, a prevenirii 
abandonului şcolar

permanent Responsabili 
comisii metodice 
Toate cadrele 
didactice

Analiză 
Elaborarea 

unui plan de 
măsuri 

Organizare

Procent de 
promovabilitate 
mai mare de 
85%
Grafice de
pregătire a
elevilor
Evidenţierea
progresului
şcolar

Identificarea 
elevilor cu 
necesităţi speciale 
şi realizarea, de 
către fiecare 
cadru didactic 
implicat, a unui 
program de 
măsuri adecvat

Diversificarea metodelor, 
instrumentelor şi tehnicilor 
de evaluare în scopul 
dezvoltării creativităţii 
elevilor, a participării lor 
active, a formării de 
competenţe. îmbunătăţirea 
capacităţii de răspuns la 
solicitările reale şi formarea 
spiritului de echipă

permanent Toate cadrele 
didactice

Participarea 
cadrelor 

didactice la 
cursuri de 
formare

Instrumente de 
evaluare proprii 
Evidenţierea 
progresului 
şcolar

îmbunătăţirea 
bazei de date a 
şcolii cu 
instrumente de 
evaluare 
diversificate şi 
adaptate nivelului 
fiecărei clase

Funcţionarea grupei de 
grădiniţă cu program 
prelungit

permanent Echipa managerială 
Primăria şi 
Consiliul local

Obţinerea 
aprobărilor şi 

avizelor 
necesare 

Asigurarea 
personalului 
didactic şi 
nedidactic 

necesar

Număr copii 
înscrişi 
Condiţiile 
optime de 
desfăşurare a 
activităţilor 
Gradul de 
satisfacţie a 
părinţilor

Valorificarea 
informaţiilor 
obţinute prin 
consultarea 
copiilor şi 
părinţilor pentru 
ameliorarea 
actului 
educaţional

Derularea programului 
’'Şcoala după şcoală" pentru

1 octombrie 
2019-31 mai

Echipa managerială 
Primăria şi

Implementarea
programului,

Număr elevi 
participanţi

Valorificarea
informaţiilor
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elevii din învăţământul 
primar

2020 Consiliul local 
Asociaţia de părinţi

avizat de ISJ 
Suceava 

Asigurarea 
personalului 
didactic şi 
nedidactic 

necesar

Rezultatele 
şcolare ale 
elevilor

Gradul de 
satisfacţie a 
părinţilor

obţinute prin 
consultarea 
copiilor şi 
părinţilor pentru 
ameliorarea 
actului 
educaţional 
Adaptarea 
demersurilor la 
solicitările şcolii 
şi ale părinţilor

2. Extinderea 
procesului de 
informatizare a 
şcolii

Folosirea cabinetelor de 
informatică pentru realizarea 
unor lecţii la toate 
disciplinele -  Programul Ael 
Utilizarea programelor 
pentru alcătuirea unor baze 
de date
Achiziţionarea de noi softuri 
educaţionale

conform
graficului

permanent

Responsabil AeL

Secretar-şef
Administrator
financiar

Stocarea şi 
procesarea 
informaţiei

90% din 
cadrele 
didactice şi 
elevi aplică TIC

Implementarea 
unor strategii de 
lucru moderne 
prin intermnediul 
resurselor 
informatizate

3. Orientarea şi 
optimizarea 
'învăţării. măsuri 
remediate 
stabilite în 
urma aplicării 
evaluării 
iniţiale

PLAN OPERAŢIONAL - Măsuri de orientare şi optimizare a învăţării la elevi şi măsuri remediale stabilite în urma aplicării 
evaluării iniţiale pentru anul şcolar 2019-2020

4. Evaluarea şi 
revizuirea 
permanentă a 
CD ŞşiCD L

Elaborarea ofertei CDŞ si 
CDL în acord cu nevoile 
reale ale elevilor şi pieţei 
muncii, prin esenţializarea şi

Decembrie 
2019/iunie 

2020

Responsabili 
comisii metodice

Analiza,
diagnoza,
proiectare

Oferta CDŞ 
pentru toate 
ariile
curriculare

Discuţii în 
comisiile 
metodice şi 
Comisia pentru
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abordarea interdisciplinară şi 
transdisciplinară a 
competenţelor şi 
conţinuturilor
Evaluarea de parcurs şi finală 
a implementării CDŞ si CDL 
concretizată în calitate şi 
performanţă şcolară şi 
extraşcolară

Semestrial/
anual

Responsabili 
comisii metodice

Evaluare

Oferta CDL 
bazată pe 
consultarea 
operatorilor 
economici 
Rezultate 
şcolare şi 
extraşcolare ale 
elevilor

curriculum
Actualizarea
oferrtei

Discuţii în 
comisiile 
metodice şi 
Comisia pentru 
curriculum

5. Corelarea 
planului anual 
de şcolarizare 
cu evoluţia 
demografică din 
zonă.
opţiunile/interes 
ele elevilor şi 
posibilităţile de 
inserţie
profesională pe 
piaţa muncii

Investigarea opţiunilor 
şcolare şi
profesionale a elevilor din 
clasa a VII l-a 
şi prezentarea acestora în 
consiliul profesoral în 
vederea
elaborării proiectului 
Planului de şcolarizare

Noiembrie
2019

Dirigintele clasei a 
VII l-a

Aplicarea
chestionarelor

specifice

Numărul
elevilor
investigaţi

Reinvestigarea
elevilor

Promovarea ofertei 
educaţionale în 
rândul elevilor, pe principii 
realiste, cu
asigurarea unei informări 
corecte asupra 
oportunităţilor ce decurg din 
parcurgerea 
unui traseu şcolar

Permanent Comisia de 
orientare şcolară şi 
profesională 
Comisia de 
promovare a 
imaginii şcolii

Ziua porţilor 
deschise 

Mapa
publicitară a 

şcolii

Realizarea 
planului de 
şcolarizare 
(100%)

Reactualizarea 
strategiilor de 
promovare a 
şcolii
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6. Derularea de 
proiecte şi 
programe 
educative

III. Resurse uniune şi materiale

Obiective
specifice Activităţi / Acţiuni Durată / 

Termen Responsabilităţi Strategii de 
realizare

Indicatori de 
realizare/ 
Evaluare

Măsuri /

Acţiuni de reglare

1 .Perfecţionare 
a cadrelor 
didactice prin 
examene de 
grade didactice, 
cursuri de 
prfecţionare 
metodică şi în 
specialitate

Stimularea cadrelor didactice 
pentru participarea la 
activităţi de formare continuă 
şi perfecţionare

permanent Director 
Director adjunct 
Responsabil 
dezvoltare 
profesională şi 
evoluţie în cariera 
didactică

Programe de 
formare

Bază de date 
Nr. de cadre 
didactice 
formate / 
participante la 
cursuri
Calitatea sporită 
a pregătirii 
didactice

Identificarea, prin 
discuţii cu toate 
cadrele didactice, 
a nevoilor de 
formare specifice 
fiecărui cadru 
didactic

1 nformarea beneficiari lor 
privind oferta de cursuri 
acreditate
Informarea ISJ asupra 
modului de derulare a 
formării continue 
înscrierea candidaţilor Ia 
examenele de obţinere a 
gradelor didactice şi 
monitorizarea parcurgerii 
etapelor necesare dobândirii

Permanent Programe de 
formare

Bază de date 
Nr. de cadre 
didactice 
formate / 
participante la 
cursuri
Calitatea sporită 
a pregătirii 
didactice

Identificarea, prin 
discuţii cu toate 
cadrele didactice 
ale nevoilor de 
formare specifice 
fiecărui cadru 
didactic
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lor

2. Dezvoltarea
profesională
prin studiu
individual.
documentare
ştiinţifică,
participare la
cercuri
pedagogice,
sesiuni de
comunicări
metodico-
ftiinţifice,
simpozioane etc

Participarea tuturor cadrelor 
didactice la activităţile de 
formare prin intermediul 
comisiilor metodice şi 
cercurilor pedagogice.

Identificarea la nivelul 
fiecărei comisii 
metodice/comisiei de 
lucru/compartimentului a 
nevoilor de formare 
profesională şi perfecţionare 
pentru anul şcolar 2019-2020

Permanent

1 octombrie 
2019

Toate cadrele 
didactice

Responsabili 
comisii metodice/ 
comisiei de 
lucru/compartiment 
ului

Cercurile 
pedagogice pe 
discipline de 
învăţământ

înscrierea la 
cursuri de 
formare şi 

participarea la 
toate formele 

de
perfecţionare

Calitatea sporită 
a pregătirii 
didactice

Număr de cadre 
didactice/ 
cursuri şi 
activităţi de 
formare

Participarea 
tuturor cadrelor 
didactice la 
activităţile de 
formare prin 
intermediul 
comisiilor 
metodice şi 
cercurilor 
pedagogice. 
Participare, 
diseminare, 
colaborare

3. Perfecţionare 
a personalului 
didactic 
auxiliar şi 
nedidactic

Identificarea nevoilor la 
nivelul compartimentelor 
funcţionale

30 ianuarie 
2020

Responsabili
compartimente

înscrierea la 
cursuri de 
formare şi 

participarea la 
toate formele 

de
perfecţionare

Număr de 
persoane/ 
cursuri de 
formare

Participare,
colaborare

4. Modernizarea
şi conservarea
infrastructurii şi
realizarea
dotărilor
specifice
acesteia

Realizarea lucrărilor de 
investiţii conform 
Programului de finanţare al 
MADR |n valoare de peste 7 
milioane lei

permanent Director 
Director adjunct 
Administrator 
financiar 
Administrator 
patrimoniu 
Primăria şi 
Consiliul local 
Dorna Candrenilor

Utilizarea 
eficientă a 
bugetelor 
alocate

Evoluţia 
lucrărilor la 
obiectivele de 
investiţii

Monitorizare
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Reabilitarea corpului 
principal al clădirii şcolii

2019-2020

Realizarea dotărilor specifice 
pentru asigurarea funcţionării 
in condiţii normale a spaţiilor 
de învăţământ 
amenajate/ reabilitate prin 
lucrări de investiţii

permanent

Continuarea demersurilor la decembrie
nivel local privind 
dezvoltarea şi modernizarea 
bazei sportive

-

2019



Echipa managerială 
Administrator de 
patrimoniu 
Primăria şi 
Consiliul local 
Dorna Candrenilor

Înlocuire
acoperiş
Refacere

faţada
Refacere
fundaţie
înlocuire
tâmplărie
interioară

Stadiul evoluţiei 
lucrărilor

Monitorizare 
Colaborare cu 
Primăria. 
Consiliul local şi 
echipa de proiect

Director 
Director adjunct 
Administrator 
financiar 
Administrator 
patrimoniu 
Primăria şi 
Consiliul local 
Dorna Candrenilor

Utilizarea 
eficientă a 
bugetelor 
alocate

Evoluţia
lucrărilor

Monitorizare

Director 
Director adjunct 
Administrator 
financiar 
Administrator 
patrimoniu 
Primăria şi 
Consiliul local 
Dorna Candrenilor

Utilizarea 
eficientă a 
fondurilor

Bază sportivă 
funcţională

Monitorizare
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5. Actual izarea 
bazei didactico- 
materiale in 
acord cu 
standardele 
demersurilor 
curriculare

Achiziţionarea mijloacelor şi 
materialelor didactice prin 
programe MEN, prin 
parteneriate şi proiecte

Permanent

Director 
Director adjunct 
Consiliul de 
Administraţie 
Contabil şef

Utilizarea 
eficientă a 
bugetelor 
alocate

Achiziţionarea
echipamentelor
necesare

Identificarea, de 
către cadrele 
didactice, 
priorităţilor de 
investiţii şi 
realizarea 
referatelor de 
necesitate

întocmirea planului de 
achiziţii

decembrie
2019

Comisia de achiziţii 
publice

Utilizarea 
eficientă a 
bugetelor 
alocate

Dotarea şcolii

Emiterea deciziei 
de constituire a 
Comisiei pentru 
achiziţii publice 
Aprobarea 
planului de 
activitate

6. Reconstrucţia 
învăţământului 
rural

Iniţierea demersurilor 
necesare atragerii de fonduri 
necesare continuării 
investiţiei începute în anul 
2007, în cadrul Programului 
naţional de educaţie şi 
formare profesională pentru 
ruralul montan

ianuarie 2020

Director 
Director adjunct 
Responsabil ferma 
didactică 
Administrator 
financiar 
Primăria şi 
Consiliul local 
Dorna Candrenilor

Demersuri
adresate
MEN,

MADR. ISJ şi 
altor autorităţi 

în domeniu

Gradul de 
finalizare a 
investiţiei

Actualizarea 
proiectului, a 
caietului de 
sarcini şi a 
studiului de 
fezabilitate/ 
impact

Dezvoltarea activităţii de 
producţie şi prestări servicii 
prin intermediul atelierelor 
şcolare, fermei didactice şi 
şcolii de şoferi

Permanent

Maiştrii instructori 
Responsabil 
Catedra tehnică

Valorificarea 
produselor şi 

serviciilor

Venituri, 
utilizate pentru 
autofinanţarea 
şcolii

Obţinerea unor 
surse de finanţare 
extrabugetare

Asigurarea fondului de 
manuale la nivelul cerinţelor 
programelor şcolare 
Asigurarea fondului de carte

Permanent

Bibliotecar 
Consilier educativ 
Responsabil cu 
comanda şi

Procurarea de 
carte şcolară

Acoperirea în 
proporţie de 
100% a 
necesarului

Completarea 
fondului de 
manuale
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pentru biblioteca şcolară şi 
C.D.I.

difuzarea
manualelor şcolare

Creşterea în % a 
fondului de 
carte al şcolii

Completarea 
fondului de carte 
al şcolii

Continuarea dotării cu 
mobilier şcolar Permanent

Director adjunct 
Administrator 
financiar 
Administrator 
patrimoniu 
Primăria şi 
Consiliul local 
Dorna Candrenilor

Elaborarea
documentaţiei
necesare

Valoarea 
materială a 
mobilierului 
achiziţionat

Evaluarea 
necesarului şi a 
gradului de uzură 
a mobilierului 
existent

Continuarea programului de 
creare a infrastructurii 
informaţionale Permanent

Director adjunct 
Responsabil AeL

Informare
Realizarea
documentaţiei

Soft educaţional 
funcţional

Crearea echipelor 
de proiect, 
identificarea 
surselor de 
finanţare şi 
realizarea 
proiectelor

IV. Dezvoltare instituţională şi relaţii comunitare

Obiective
specifice Activităţi / Acţiuni Durată / 

Termen Responsabilităţi Strategii de 
realizare

Indicatori de 
realizare/ 
Evaluare

Măsuri /

Acţiuni de reglare

I. Participarea 
reprezentaţilor 
autorităţilor 
locale în 
exercitarea

Stabilirea, împreună cu 
reprezentanţii autorităţii 
locale, a priorităţilor de 
dezvoltare a şcolii sub 
aspectul investiţiilor,

Octombrie
2019

Director
Comisia de achiziţii 
publice
Primarul comunei 
Dorna Candrenilor

Analiză 
întocmirea de 

proiecte

Plan de achiziţii 
Lista de 
priorităţi

Monitorizare,
reorganizare
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atribuţiilor ce le 
revin în 
activitatea 
şcolii

reparaţiilor curente şi 
capitale, igienizărilor

2. Responsabilizar 
ea părinţilor 
pentru
asigurarea unor 
servicii
educaţionale in 
şcoală

Reorganizarea colaborării cu 
părinţii privind desfăşurarea 
activităţilor suport pentru 
părinţi prin includerea în 
programul săptămânal a orei 
la dispoziţia părinţilor

Septembrie
2019

Identificarea 
disponibilităţilor de 
implicare a părinţilor în 
rezolvarea problemelor 
şcolii

Permanent

3.Adaptarea
conduitei
didactice la
aşteptările
beneficiarilor
secundari ai
educaţiei

Evaluarea gradului de 
satisfacţie al beneficiarilor în 
raport cu activitatea Liceului 
Tehnologic Dorna 
Candrenilor

Conform 
grafic CEAC

4. Promovarea
parteneriatului
social

Realizarea de proiecte şi 
programe în parteneriat cu 
şcolile din mediul rural / 
urban sau din străinătate

Permanent



Consilier educativ 
învăţătorii şi 
diriginţii

Analiză
Planificare
Proiectare

Graficul, pe 
clase, al 
întâlnirilor cu 
părinţii

Modificarea 
programului în 
funcţie de 
solicitările 
părinţilor

Responsabil 
Consiliul 
reprezentativ al 
părinţilor 
Consilier educativ 
învăţătorii şi 
diriginţii

Diagnoză
Proiectare

Număr de 
părinţi
participanţi la
activităţile
şcolii

Planuri de 
activitate ale 
comitetelor de 
părinţi

Responsabil CEAC 
Responsabil CRP

Evaluare Număr 
răspunsuri 
favorabile/chest 
ionare aplicate

Organizarea 
întâlnirilor 
periodice cu 
părinţii

Director
Consilier educativ 
Responsabil 
Proiecte şi 
programe de 
cooperare 
europeană şi 
internaţională

Analiză 
întocmirea de 

proiecte 
Competiţie 
Evaluare

.

Nr. de proiecte 
derulate

încheierea 
parteneriatelor cu 
alte şcoli/instituţii
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Derularea activităţilor 
prevăzute în acordurile de 
parteneriat încheiate Permanent Toate cadrele 

didactice
Analiză

Proiectare

Număr de elevi 
şi cadre 
didactice 
implicate în 
proiecte în 
parteneriat

Analiza nivelului 
de realizare a 
obiectivelor

Furnizarea de servicii 
culturale pentru elevi şi 
comunitatea locală

Permanent

Director 
Primăria Dorna 
Candrenilor 
Firma prestatoare 
de servicii

Proiecţie
filme

educaţionale 
3D în sala de 
festivităţi a 

şcolii

Număr elevi,
părinţi
participanţi

Analiza
chestionarelor de 
impact

5. Promovarea
imaginii
Liceului
Tehnologic
Dorna
Candrenilor

Actualizarea mapei 
publicitare de prezentare a 
şcolii şi a instrumentelor de 
marketing

Noiembrie
2019

Comisia de 
promovare a 
imaginii şcolii

Instrumente 
de marketing 
educaţional

Mapa 
publicitară 
Agende, pixuri, 
calendare 
personalizate

Actualizare

Acualizarea paginii web şi a 
profilului FB al şcolii

Permanent Responsabil pagina 
web
Comisia de 
promovare a 
imaginii şcolii

Analiză, 
colectare 
informaţii 

scrise, audio 
şi video

Site-ul şi 
profilul FB al 
LTDC

Actualizare

Organizarea "Zilei porţilor 
deschise”, cu participarea 
absolvenţilor claselor a VIII- 
adin bazinul Domelor

Aprilie 2020 Echipa managerială Planificare Număr elevi 
participanţi 
Număr elevi 
înscrişi în clasa 
a IX-a

Reorganizare

Promovarea şcolii prin 
articole/fotografi ¡/prezentări 
în mass-media locală

Permanent Comisia de 
promovare a 
imaginii şcolii

Informare
Elaborare

Documentare
Colaborare

Număr apariţii 
mass-media 
Număr elevi 
înscrişi în clasa 
a IX-a

Implicare
permanentă
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Participarea cadrelor Permanent Toate cadrele Implicare şi Număr Valorificarea
didactice, elevilor, părinţilor didactice participare la participanţi rezultatelor
la viaţa şi activitatea toate Chestionare de chestionarelor
comunei Dorna Candrenilor activităţile/ 

acţiunile 
organizate pe

impact

raza comunei

Director, Director adjunct.
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BENEFICIARI/GRUPURI DE INTERES

Y
Y
Y
Y
Y
y
Y
Y
Y
Y
Y

Grupuri de interese care interferează în actul educaţional
MI.N; ISJ Suceava. CCD Suceava
Elevii
Personalul didactic
Personalul didactic auxiliar şi administrativ
Părinţii
Comunitatea
Autorităţile locale
ONG-uri. fundaţii, asociaţii
Centre culturale, biblioteci, universităţi, alte şcoli
Mass-media
Agenţi economici

REZULTATE AŞTEPTATE

Y

MEN; ISJ Suceava, CCD Suceava

Respectarea politicilor şcolare de stat şi a legislaţiei în vigoare

“ or şi apiicarea programd° r de * * * * *
Respectarea şi parcurgerea ritmică a programei şcolare

✓  n ! l8T ea progiesullji 1şcolar atingerea standardelor instructiv educative stabilite prin obiectivele cadru 
Dezvoltarea profesionala ş, perfecţionarea prestaţiei didactice prin derularea programelor de formare continuă
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Elevii

^  Condiţii optime de învăţare
^  Respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale 
^  Asigurarea egalităţii de şanse
^  Dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională în vederea inserţiei profesionale şi sociale

D l ' 1111*1 C-

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare
Focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor şi aşteptărilor proprii 
C reşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber

Părinţii

Condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare
Asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător promovării testelor iniţiale şi admiterii în etapa superioară de învăţământ 
in conformitate cu opţiunile exprimate
Servicii de consultanţă psihologică şi educaţională 
însuşirea de către copii a normelor de conduită socială 
Preluarea de către şcoală a rolului de prim generator de educaţie 
Informări curente şi colaborare eficientă cu profesorul diriginte/învăţător/educator

Personalul didactic

✓
✓

l/

V
V

■/
■/

•/

Promovarea statutului de cadru didactic în societate
Informare profesională şi formare continuă
Parcurgerea treptelor de perfecţionare şi carieră profesională
Mediul de lucru plăcut, bază logistică modernă
Conducere democratică, participare la luarea deciziilor
Salarizare decentă, pe măsura importanţei sociale a activităţii prestate
C onţinuturi curriculare adaptate vârstei şcolare şi finalităţilor instructiv-educative aşteptate
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A utorităţi/e locale

S  Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare 
S  Activitate şcolară care să răspundă nevoilor comunităţii locale 
S  Informări curente în legătură cu activităţile desfăşurate în şcoală 
^  Dezvoltare instituţională
S  Centre culturale, biblioteci, universităţi şi alte şcoli 
^  Implicare în programe şi proiecte de interes comun 
■S Stimularea elevilor în folosirea serviciilor specifice

ONG-uri, fundaţii, asociaţii

S  Programe comune cu şcoala 
•S Recrutare de voluntari
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GRAFIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL
ANUL ŞCOLAR 2019 -  2020

Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2019-2020 se va face ţinând cont dc punctele slabe, ameninţările şi disfuncţionalităţile 
constatate prin analiza activităţii din anul şcolar precedent, urmărind ellcientizarea componentelor, colectivelor şi compartimentelor şcolii astfel 
încât acestea să contribuie, prin efort comun şi permanent, realizarea obiectivelor propuse prin Planul managerial, în contextul asigurării calităţii 
în educaţie şi formare profesională.

întreaga activitate de control se va desfăşura ca o consecinţă firească a procesului de îndrumare, coordonat de cadrele didactice cu 
responsabilităţi şi competenţe în acest sens, la nivelul colectivului didactic, compartimentelor funcţionale şi structurilor.

Monitorizarea activităţii şi controlul personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic vor constitui premisa eficientă în vederea unei 
evaluări corecte şi motivante a resursei umane din unitatea şcolară, a activităţii instructiv-educative, dar şi a oportunităţilor de dezvoltare a şcolii.

COMPARTI
MENT

PERIOADA TEMA ŞI OBIECTIVUL CONTROLULUI FACTORI
IMPLICAŢI

CINE
EFECTUEAZĂ
CONTROLUL

EVALUARE/
FINALIZARE

Administrativ

Financiar-
contabil

l-9.IX.2019 Verificarea stadiului pregătirilor pentru începerea 
noului an şcolar:
- modul de realizare a reparaţiilor, igienizărilor, 
curăţeniei;
- verificarea stadiului amenajării sălilor de clasă:

Personal 
nedidactic 
Administrator 
învăţători şi 
diriginţi

Director
Director
adjunct
Administrator

Evaluări la faţa 
locului

9-30.IX.20I9 Verificarea planificării/organizării activităţii
- întocmirea/respectarea Planului managerial 
anual/semestrial;
- verificarea predării inventarului clasei fiecărui 
educator/învăţător/diriginte;
- actualizarea Fişelor postului pentru personalul 
nedidactic;
- repartizarea sectoarelor de curăţenie;
- întocmirea graficului personalului de pază;
- efectuarea instructajelor de protecţia muncii şi PSI cu 
personalul nedidactic/didactic şi elevi, pe bază de 
semnătură;
- verificarea proceselor-verbale întocmite şi remedierea

Personal 
nedidactic 
Administrator 
învăţători şi 
diriginţi 
Comisia SSM 
Comisia PSI

Director
Director
adjunct
Administrator

Plan managerial 
PV de predare- 
primire săli de 
clasă
Fişa postului
semnată
Grafice
semnate
Registrul de
procese-verbale
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aspectelor negative.

Administrativ

Financiar-
contabil

Săptămânal Verificarea modului de realizare a curăţeniei
- control mixt conform graficului întocmit de 
administrator
- verificarea îndeplinirii măsurilor de remediere;
- referate de necesitate pentru achiziţionarea materialelor 
de curăţenie, reparaţii;
Verificarea

Personal
nedidactic
Administrator

Director
Director
adjunct
Administrator

Notă de 
constatare 
Evaluări de 
stare
Procese-verbale

Decembrie
2019

Verificarea modului de efectuare a inventarului 
Verificarea propunerii spre casare a mijloacelor 
fixe/obiectelor de inventar 
Evaluarea/aprecierea activităţii personalului 
nedidactic în vederea acordării calificativelor anuale

Administrator 
financiar 
Administrator 
de patrimoniu

Director
Director
adjunct
Administrator
financiar

Notă de 
constatare 
Evaluări de 
stare
Procese-verbale
Rapoarte
Fişe de evaluare

Ianuarie
2020

Realizarea planului de achiziţii 
Verificarea întocmirii proiectului de buget

Administrator
financiar
Administrator
patrimoniu

Director Planul de 
achiziţii 
Proiectul de 
buget

Lunar întocmirea documentelor legale privind 
managementul financiar 
Monitorizarea cheltuielilor
Verificarea stadiului achiziţiilor de bunuri şi servicii

Administrator 
financiar 
Administrator 
de patrimoniu

Director
Director
adjunct

Notă de 
constatare 
Evaluări de 
stare
Procese-verbale

Secretariat l-9.IX.2019 Verificarea modului de pregătire, organizare şi 
desfăşurare a examenelor de încheiere a situaţiei 
şcolare, corigeneţe, diferenţe
- respectarea prevederilor ROFUIP (înştiinţare părinţi, nr. 
bilete, semnături, subiecte, cataloage)

Secretar 
Comisia de 
încheiere a 
situaţiei şcolare

Director Cataloage 
Procese-verbale 
Dosarele de 
examen

1-30.IX.2019 - verificarea aprovizionării cu cataloage, carnete, registre, 
condici etc.
- verificarea documentelor specifice

Secretar-şef
Secretar

director Existenţa
documentelor/
actelor
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- verilicarea raportului de analiză a activităţii desfăşurate 
în anul şcolar precedent;

Secretariat I-9.X.2019 Verificarea elaborarii/realizării Planului de activitate 
Verificarea încadrării personalului
- încheierea contractelor de muncă pentru personalul nou 
angajat;
- întocmirea Fişei postului pentru toate categoriile de 
personal;
- întocmirea statelor de funcţii şi de personal;

Secretar-şef
Secretar

Director Existenţa
documentelor-
actelor

I-20.XI.20I9 - verificarea dosarelor personale ale elevilor;
- verificarea dosarelor personale ale angajaţilor;

Secretar-şef
Secretar

Director Existenţa 
dosarelor 
complete şi 
corecte

1-
20.XII.2019

- verificarea completării documentelor şcolare;
- verificarea arhivei

Secretar-şef
Secretar
Responsabil
arhiva

Director Raport

15-30.1.2020 - verificarea registrelor matricole;
- verificarea registrelor de evidenţă;

Secretar-şef
Secretar

Director Registre 
matricole 
Registre de 
evidentă

1-10.II.2020 - verificarea documentelor de sfârşit de semestru;
- verificarea actualizării datelor din REVISAL;
- verificarea documentelor specifice (registre de intrări- 
ieşiri. registrul deciziilor interne etc.)

Secretar-şef
Secretar

Director Situaţii
statistice
Procese-verbalc
Registre

1-10.111.2020 - verrificarea bazei de date cu elevii;
- verificarea situaţiei personalului didactic (continuitate, 
suplinire, vacantare posturi etc.)

Secretar-şef
Secretar

Director Documente
specifice

10-
30.V.2020

- verificarea situaţiei privind înscrierile Ia grade didactice 
şi cursuri de formare profesională;

Secretar-şef Director Documente
specifice

_______________

1-12.VI.2020 - verificarea situaţiei statistice de sfârşit de semestru şi an 
şcolar pentru învăţământul primar şi gimnazial;
- verificarea stadiului de pregătire/desfăşurare a

Secretar-şef
Secretar

Director
Director
adjunct

Situaţii
statistice
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examenelor finale;
Secretariat l-26.VI.2020 - verificarea situaţiei statistice de sfârşit de semestru şi an 

şcolar pentru învăţământul liceal şi profesional;
- verificarea stadiului de pregătire/desfaşurare a 
examenelor finale;

Secretar-şef
Secretar

Director
Director
adjunct

Situaţii
statistice

lulie-august
2020

- verificarea completării registrelor matricole;
- verificarea completării actelor de studii;

Secretar-şef
Secretar

Director Registre 
matricole 
Acte de studii 
Cataloage 
examene

Permanent - verificarea corespondenţei curente;
- verificarea întocmirii statelor de salarii;
- verificarea aplicaţiei SIIIR;
- verificarea situaţiilor curente;
- eliberare adeverinţe, foi matricole;
- transmiterea situaţiei absenţelor elevilor.

Secretar-şef
Secretar

Director
Director
adjunct

Dosar
corespondenţă 
State de plată 
Aplicaţia SIIIR 
Eliberare 
adeverinţe/foi 
matricole 
Documente 
specifice

Bibliotecă I-I6.IX.2019 - verificarea aprovizionării cu manuale şcolare;
- verificarea distribuirii manualelor la toate clasele;

Comisia de 
evidenţă şi 
gestionare a 
manualelor 
şcolare

Director Procese-verbale

Lunar - verificarea fişelor pentru cititori;
- întocmirea cataloagelor sistematiede şi alfabetice; 
Completarea documentaţiei specifice bibliotecii.

Bibliotecară
Elevi

Director
adjunct

Fişe cititori
Catalog
bibliotecă

Personal
didactic/
Comisii
metodice/
Colective de
lucru

Permanent - îndrumarea şi controlul cadrelor didactice; Responsabilii
CM

Director Procese-verbale
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Personal
didactic/
Comisii
metodice/
Colective de
lucru

Lunar - participarea la şedinţele comisiilor metodice Cadre didactice Directori
Responsabili
CM

Procese-verbale

I6 .IX -
I.X.20I9

- verificarea planificărilor calendaristice; Cadre didactice Director
Responsabil
CM

Planificări
calendaristice

1-15.X.2019 - verificarea planurilor operaţionale ale comisiilor 
metodice şi colectivelor de lucru;

Responsabilii 
CM şi
colectivelor de 
lucru

Director
Director
adjunct

Planuri
operaţionale

1-15.X.2019 - monitorizarea efectuării şedinţelor cu părinţii; învăţători şi 
diriginţi

Director
adjunct
Responsabili
comisia
diriginţilor

Procese-verbale

1-30.X.2019 - monitorizarea înscrierii cadrelor didactice la examenele 
de obţinere a gradelor didactice;

Cadre didactice Director 
Responsabil 
comisia de 
perfecţionare

Dosare de 
înscriere

I-I0.X.20I9 - verificarea stadiului completării cataloagelor şcolare; învăţători şi 
diriginţi

Director
Director
adjunct

Informare în CP

1-30.X.20I9 - verificarea documentelor comisiilor/catedrelor Responsabili 
comisii/ catedre

Director
Director
adjunct
Responsabil
CEAC

Portofolii 
comisii/ catedre

I-30.X.2019 - verificarea portofoliilor cadrelor didactice Cadre didactice Director
Director
adjunct
Responsabil
CEAC

Portofolii cadre 
didactice

Conform Eficientizarea activităţii de predare învăţare - evaluare Personal Director Fişe de

47



graficelor de 
asistenţe

didactic Director
adjunct
Responsabili
CM
Responsabil
CEAC

asistenţă 
Analiza în 
CM/CP 
Plan de măsuri 
remedial

Conform
graficului

Monitorizarea activităţilor educative extraşcolare şi 
extracurriculare

Cadre didactice 
Elevi

Director 
Coordonator 
proiecte şi 
programe 
educative

Informare CP

Sfârşitul 
sem. 1 
(decembrie 
2019) + 
sfârşitul sem. 
al ll-lca 
(iunie 2020)

Verificarea gradului de realizare a obiectivelor propuse 
în planurile operaţionale ale fiecărei 
comisii/catedre/colectiv de lucru

Responsabili
CM

Director
Director
adjunct
Responsabil
CEAC

Rapoarte de 
activitate

Săptămânal Verificarea proiectelor didactice ale profesorilor 
debutanţi

Cadre didactice Responsabili
CM

Raport de 
monitorizare

Noiembrie 
2019-aprilie 
2020

întocmirea graficului de desfăşurare a lucrărilor scrise 
semestriale şi a graficului de pregătire suplimentară 
pentru examenele finale

Cadre didactice Director
adjunct

Grafic de 
desfăşurare a 
tezelor 
Grafice de 
pregătire 
suplimentară

Con fonn 
graficului

Verificarea prezenţei elevilor la orele de pregătire 
suplimentară pentru examenele finale

Elevi
Cadre didactice

Director
adjunct

Raport

Zilnic Verificarea ţinutei şi comportamentului elevilor Profesor de 
serviciu 
învăţători şi 
diriginţi

Profesor de 
serviciu 
Comisia de 
prevenire şi 
combatere a

Plan de măsuri
pentru
remedierea
deficienţelor
constatate
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violenţei
Zilnic Verificarea prezenţei la ore a cadrelor didactice Cadre didactice Profesor de

serviciu
Director
Director
adjunct

Analiza
activităţii în CP 
Condica de 
prezenţă

Zilnic Verificarea completării condicii de prezenţă Cadre didactice Profesor de
serviciu
Responsabil
condica
Directori

Analiza
activităţii în CP 
Consemnări în 
condică

Săptămânal Verificarea cataloagelor, frecvenţa şi notarea ritmică la 
toate clasele şi toate nivelurile

Cadre didactice 
învăţători şi 
diriginţi

Directori 
Comisia de 
monitorizare a 
frecvenţei şi 
notării ritmice

Informări în CA 
Rapoarte

Semestrial Verificarea gradului de utilizare a materialului didactic în 
cabinete şi laboratoare

Laboranţi 
Cadre didactice

Responsabili
CM

Raport CA

Director.

Prof. Pîrvu Valentina

Director adjunct, 

Prof. Pavel Felicia
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ANEXA
PLAN O P E R A Ţ IO N A L

Măsuri de orientare şi optimizare a învăţării la elevi şi măsuri remediale stabilite în urma aplicării evaluării iniţiale

ANUL ŞCOLAR 2019- 2020

Nr.
crt.

Obiective specifice Acţiu n i/activităţi Termen Responsabilităţi Indicatori de 
evaluare

1 învăţarea prin efort 
şi autodisciplină, în 
vederea ameliorării

- Cunoaşterea completă şi corectă a 
conţinuturi lor şi competenţelor prevăzute 
în programelor şcolare şi în programele

Octombrie 2019 Responsabilii 
comisiilor metodice

Planificările 
calendaristice 
Caietele elevilor

rezultatelor şcolare şi a 
obţinerii

de examen, de către toţi elevii şi 
profesorii

Permanent Fiecare profesor Proiecte didactice, 
planuri de învăţare

performanţelor -Utilizarea unei game variate de resurse 
materiale
- Folosirea metodelor interactive, 
stimularea gândirii creative şi critice, a 
spiritului interogativ, precum şi a 
competenţelor proprii în rezolvarea de 
probleme

Permanent Fiecare profesor remedială

Ponderea metodelor 
interactive faţă de 
metodele tradiţionale 
aplicate

2 Realizarea linei 
evaluări obiective, 
variate, ştiinţifice

-Organizarea unor simulări scrise pentru 
clasele terminale
-Elaborarea lucrărilor scrise semestriale 
după modelul subiectelor de 
bacalaureat la clasele terminale 
-Utilizarea eficientă a tuturor metodelor 
şi instrumentelor de evaluare 
-Atenuarea erorilor de evaluare

Martie 2020

Noiembrie 2019 
Mai 2020

Permanent

Profesorii de 
specialitate

Responsabilii 
comisiilor metodice

Fiecare profesor

Rezultatele simulărilor

Rezultatele lucrărilor 
şi analiza lor 
Rezultatele elevilor 
Portofoliile cadrelor 
didactice
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3 Dimensionarea -Aplicarea testelor iniţiale, de nivel/ Octombrie 2019 Fiecare profesor Testarea la toate
formelor alternative de progres şi discutarea lor, la fiecare an de Lunar/ la finele clasele
învăţare şi de evaluare studiu unor capitole Analiza stilurilor de

-Verificarea cantitativă şi calitativă a Săptămânal Fiecare profesor învăţare
temelor pentru acasă Evitarea
-Realizarea notării şi aprecierii constante Permanent Fiecare profesor supraîncărcării
în cadrul fiecărei ore Ritmicitatea notării

4 Creşterea valorii -Elaborarea şi aplicarea unor sarcini de
formative a învăţării. lucru creative, diferenţiate, în
urmărind pregătirea funcţie de potenţialul intelectual al
elevilor elevilor

-Asigurarea caracterului formativ şi 
interdisciplinar al lecţiilor 
-Optimizarea exprimării orale şi scrise a 
elevilor Permanent Fiecare profesor Ponderea elevilor care
- îmbogăţirea vocabularului activ al ating standardele
elevilor prin lectură, explicarea 
termenilor şi formularea unor enunţuri 
- Verificarea periodică a elevilor cu

educaţionale

carenţe majore, insistând pe acumularea 
noţiunilor de bază
-Realizarea de asistenţe şi interasistenţe 
de către membrii din fiecare comisie Lunar Director Proiecte didactice
metodică, care vor urmări centrarea Director adjunct Fişe de asistenţă la ore
demersului didactic pe elevi, practicarea Responsabilii
unor strategii didactice interactive şi 
atingerea obiectivelor lecţiilor

comisiilor metodice

5 Consilierea cadrelor Studiul planurilor cadru, al 1-9 sept. 2019 Fiecare profesor
didactice privind programelor, al manualelor şi a structurii
elaborarea anului şcolar Fiecare profesor Planificări
planificărilor şi a Elaborarea planificărilor 9-30 sept.2019 semestriale/anuale
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proiectării didactice semestriale/anuale şi de recapitulare 
finală şi a planurilor de lecţii 
- Predarea la termen a documentelor 
proiective solicitate de echipa 
managerială

în prima 
săptămână 
a fiecărui 
semestru

Director adjunct 
Responsabilii ariilor 
curriculare şi ai 
comisiilor metodice

Planuri de lecţii 
Planificări pentru 
activităţile de 
recapitulare şi 
evaluare sumativă 
Alte documente de 
proiectare

6 Implicarea activă a 
părinţilor în formarea 
propriilor copii

-Planificarea riguroasă a orelor de 
consiliere şi suport educaţional pentru 
părinţi
-Elaborarea procedurilor pentru 
eficientizarea comunicării şcoală-familie 
-Monitorizarea şedinţelor şi lectoratelor 
cu părinţii

16 septembrie 
2019

permanent

Fiecare învăţător şi 
diriginte

Responsabilul 
Comisiei pentru 
activitatea cu familia

Procese verbale

Portofoliul consiliului 
clasei
Caietul dirigintelui 
Catalogul clasei 
Carnetul de elev

7 Diversificarea ofertei 
de activităţi 
extraşcolare

-Proiectarea activităţilor extraşcolare în 
concordanţă cu cerinţele reale ale elevilor 
-Colaborarea eficientă cu comunitatea 
locală

Permanent Responsabil activităţi 
educative şcolare şi 
extraşcolare

Programul activităţilor 
educative şcolare şi 
extraşcolare 
Număr elevi 
participanţi 
Parteneriate
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Planul de asigurare a continuităţii activităţii

Plan pentru asigurarea continuităţii în activitate

Nr. crt.
Situaţii potenţial generatoare 
de întreruperi ale activităţii 

curente

Modalităţi de gestionare a 
situaţiilor generatoare de 

întreruperi
Responsabili Observaţii

Cauza întreruperii: resurse umane

1. Fluctuaţia de personal
Asigurarea unor condiţii 
optime de lucru pentru 
angajaţi;

Conducerea

Fluctuaţia de personal este unul dintre 
cele mai nocive aspecte care pot afecta 
buna funcţionare a instituţiei, ca 
urmare a migraţiei angajaţilor 
competenţi/înalt calificaţi.

2. Deplasări interne şi 
internaţionale

Distribuirea echitabilă a 
sarcinilor între angajaţii 
instituţiei; 0  bună comunicare 
şi diseminare a informaţiei;

Conducerea

Comunicarea situaţiei îndeplinirii 
sarcinilor, asigură realizarea acestora 
la timp, chiar în absenţa persoanelor 
desemnate iniţial să le realizeze.
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3. Concedii (de odihnă, 
medicale)

Existenţa unui plan de înlocuire 
a angajaţilor aliaţi în concediu, 
de către colegi cu funcţii şi 
atribuţii similare; Elaborarea 
unor prevederi referitoare la 
delegarea de responsabilităţi în 
cazul absenţei unora dintre 
conducătorii instituţiei.

Conducerea

Comunicarea situaţiei îndeplinirii 
sarcinilor, asigură realizarea acestora 
la timp. chiar în absenţa persoanelor 
desemnate iniţial să le realizeze. 
Delegarea dreptului de semnătură între 
conducătorii instituţiei asigură fluenţa 
circuitului documentelor.

Cauza întreruperii: resurse materiale

4. Lipsa consumabilelor şi a 
materialelor didactice

Derularea corespunzătoare a 
procedurilor de achiziţie, 
pentru furnizarea la timp a 
materialelor necesare 
desfăşurării în bune condiţii a 
activităţii instituţiei

Persoanele cu atribuţii 
financiare şi de 
contabilitate

Lipsa temporară a consumabilelor 
determină dificultăţi în activitate şi 
nemulţumiri ale angajaţilor.

5. Defecţiuni ale aparaturii 
tehnice şi de laborator

Verificări periodice; Realizarea 
operaţiunilor de întreţinere 
necesare; Utilizarea judicioasă 
şi corespunzătoare a 
echipamentelor

Personalul cu atribuţii 
administrative care 
contactează firmele 
specializate cu 
întreţinerea 
echipamentelor; 
personalul care utilizează 
echipamentele;

Aparatura de birou veche ar fi necesar 
să fie înlocuită cu aparatură nouă şi 
performantă pentru facilitarea 
realizării cu rapiditate a activităţilor.
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6.
întreruperi în funcţionarea 
reţelelor de internet, 
telefonie fixă, electricitate

Verificări periodice; Realizarea 
operaţiunilor de întreţinere 
necesare;

Personalul cu atribuţii 
administrative care 
contactează firmele 
specializate cu 
întreţinerea 
echipamentelor.

Mentenanţa şi remedierea rapidă a 
defecţiunilor diverselor reţele sunt 
necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţii.

Cauza înl reruperii: resurse finaciare

7. Salarii nemotivante

Implementarea unui sistem de 
salarizare motivant, corelat cu 
realităţile economice (evoluţia 
preţurilor, cursul de schimb 
valutar, rata inflaţiei);

Guvernul României şi 
conducerea MEN

Motivarea financiară corespunzătoare 
a angajaţilor asigură premisele 
creşterii performanţei în activitate.

8. Fonduri insuficiente pentru 
deplasări interne şi externe

Asigurarea fondurilor necesare 
activităţilor de reprezentare pe 
plan intern şi externă a 
instituţiei;

Guvernul României şi 
conducerea MEN

Asigurarea reprezentării instituţiei pe 
plan intern şi extern constituie o 
necesitate.

9.

Fonduri insuficiente pentru 
asigurarea cheltuielilor de 
întreţinere şi reparaţii ale 
spaţiilor de lucru şi 
aparaturii de lucru

Asigurarea fondurilor necesare 
pentru operaţiunile de 
întreţinere şi reparaţii ale 
aparaturii şi spaţiilor de lucru;

Guvernul României şi 
conducerea MEN

Existenţa unor spaţii de lucru adecvate 
şi a unei aparaturi performante sunt 
condiţii necesare bunei desfăşurări a 
activităţii
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Caii/.a înt reruperii: altele

10. Schimbările frecvente ale 
conducerii instituţiei

Asigurarea stabilităţii în funcţii 
a conducerii instituţiei ISJ Suceava Stabilitatea în funcţii a conducerii 

asigură continuitatea activităţii

Aprobat,

Director
Prof. Pîrvu Valentina

întocmit.
Dir. Adjunct prof. Pavel Felicia
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