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ARGUMENT 

 

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor este situat în comuna Dorna Candrenilor, la 8 km de 

municipiul Vatra Dornei, oferind instruire tinerilor din localitate şi zonele limitrofe. 

Şcoala a fost înfiinţată în anul 1852, sub denumirea de Şcoala Trivialae. În 1940 se 

construieşte localul actual al şcolii, transformată în iunie 1990 în Grup Şcolar Agricol iar în 

septembrie 2012 in Liceu Tehnologic. 

Școala noastră oferă educație și formare profesională pentru toate nivelurile de învățământ, 

de la învățământul preșcolar până la învățământul liceal și profesional. 

Domeniile pentru care şcoala noastră asigură certificarea calificării profesionale sunt: 

agricultură, industrie alimentară, servicii şi mecanică, prin liceu tehnologic cursuri de zi și seral și 

școală profesională cu durata de 3 ani.  

În anul şcolar 2022 - 2023 cursurile şcolii noastre sunt urmate de un număr total de 576 

elevi, din care 91 în învăţământul preşcolar, 148 elevi în învățământul primar, 116 elevi în 

învățământul gimnazial, 179 elevi în învăţământul liceal și 37 elevi în învățământul profesional.  

Elevii sunt coordonaţi de un colectiv format din 50 cadre didactice, 8 – personal didactic 

auxiliar şi 14 – personal nedidactic. 

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor este singura unitate şcolară de învăţământ agricol pe 

o rază de 120 km, ofertant viabil de pregătire profesională,  deservind atât zona de munte a 

judeţului Suceava cât şi judeţele limitrofe.  

Trăim într-o societate dinamică ce se află într-o continuă adaptare, transformare, mișcare. 

Schimbările majore din societatea actuală se reflectă îndeosebi în sistemul educațional. Mobilitatea 

crescândă a populației, a tehnicii și a tehnologiei, a simbolurilor și a informației schimbă și 

modifică sensul educației. Ca urmare, astăzi omul își construiește educația personală cu totul altfel 

decât în trecut. Pentru majoritatea indivizilor, educația este un mod natural și general acceptat de 

a-și construi identitatea și personalitatea: ”sunt ceea ce învăț și cum învăț”. 

Educația în societatea cunoașterii înseamnă dezvoltarea competențelor sec. XXI. Aceasta 

presupune responsabilitate și capacitate de adaptare, competențe de comunicare, creativitate și 

curiozitate intelectuală, gândire critică și sistemică, informații și abilități media, capacități de 

colaborare și interrelaționare, identificarea, formularea și soluționarea problemelor, 

responsabilitate socială. 

Prioritatea învățământului preuniversitar nu poate fi vehicularea informației ci 

transformarea ei într-un instrument eficace de administrare a realităților sociale, economice, 

politice, ideologice în beneficiul concret al elevului. 
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Prezentul Plan managerial este în acord cu misiunea și viziunea școlii, cu cerințele legislației 

privind asigurarea calității în educație, cu recomandările Uniunii Europene privind competențele 

cheie din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții și are ca deziderat atingerea idealului 

educațional. 

 

Cadrul legislativ 

 

Planul managerial se fundamentează pe următoarele acte normative:  

• LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/05.01.2011 cu modificările și completările  ulterioare; 

• Ordinul Administrației Publice nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice; 

• ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

• ORDIN 5545/10.09.2020, Metodologia – Cadru privind desfășurarea activităţilor didactice prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

• ORDIN nr 4135/21.04.2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității 

sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare online; 

• ORDIN nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevilor; 

• ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual; 

• Ordinul nr. 3623 din 11 aprilie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a 

activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

• OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în mediul şcolar; 

• ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regualementului de organizare și funcționare 

a Consiliului national de etică în învățământul preuniversitar; 

• ORDIN nr. 4303/2020 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a 

personalului din invatamantul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, 

tineretului si sportului nr. 5.561/2011; 

• ORDIN Nr. 4247/2020 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare 

anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011; 

• O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si modificări prin 

Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare; 
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ORDIN nr. 4.343 din 27 mai 2020 al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying. 

 

Viziunea școlii 

 

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor promovează cultura unei şcoli adaptabile evoluţiei 

economice şi sociale regionale, naţionale şi europene, fiind create premisele educaţiei de calitate. 

 Liceul Tehnologic Dorna 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 

Dorna Candrenilor şi a zonei de munte a judeţului Suceava. 

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor oferă educaţie şi instruire la un înalt standard de 

calitate, vizand dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a tinerilor, contribuind la procesul 

de dezvoltare durabilă a spaţiului rural montan. 

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor reprezintă un mediu democratic şi creativ de 

dezvoltare pentru toţi şi pentru fiecare; 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 inițială. 

 

Misiunea școlii 

 

Şcoala noastră este singurul ofertant viabil de formare profesională în domeniul agriculturii 

montane din judeţul Suceava. Suntem reuniţi într-un parteneriat – elevi, profesori, părinţi, agenţi 

economici, organizatii profesionale, comunitate – pentru a forma absolvenţi competenţi, autonomi, 

responsabili, în măsură să decidă asupra propriei cariere şi să devină cetăţeni europeni activi.  

Pentru aceasta urmărim: creşterea calităţii procesului educativ şi a contribuţiei acestuia la 

dezvoltarea personală a elevilor şi a comunităţii; promovarea valorilor naţionale şi a celor 

europene; asigurarea unui management raţional care să faciliteze performanţa cadrelor didactice 

şi elevilor; existenţa unui parteneriat real între şcoală şi comunităţile educaţionale locale. 
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Valori 

 

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor promovează o serie de valori – cheie în educaţia elevilor 

săi: 

a. EGALITATE  – în drepturi și obligații, în șansa de a învăța, a se forma, a deveni; 

b. UNITATE în diversitate – promovarea comună a păcii și prosperității, deschiderea către 

diversitatea culturală, lingvistică, spirituală; 

c. RESPECT – față de ceilalți membrii ai societății, față de principiile democratice, față de 

valorile europene; 

d. OMENIE – disponibilitatea permanentă de a ne ajuta semenii; 

e. PERSEVERENȚA – consecvența și puterea de a merge mai departe; 

f. AUTODISCIPLINA – control asupra propriilor gânduri și acțiuni, comportament adecvat 

oricărei situații; 

g. DEMNITATE – în caracter, atitudine, comportament; 

h. ETICĂ – ghidarea conduitei după valori și principii motale fundamentale; 

i. MEDIU – plasarea în centrul activităților noastre a sustenabilității mediului înconjurător și 

a grijii față de acesta; 

j. ÂUTONOMIE – libertate de mișcare, de gândire, de exprimare etc., personală și colectivă; 

k. INTEGRITATE – puterea de a spune întotdeauna adevărul; 

l. NEDISCRIMINARE – pe criterii de vârstă, religie, etnie, sex, convingeri, handicap, 

situație materială, stare socială, protecția datelor cu caracter personal; 

m. ECHILIBRU și judecata înțeleaptă – definirea și înțelegerea scopurilor, stabilirea 

priorităților. 

 

Analiza SWOT 

 

Strenghts (puncte tari) 

- tradiție de 150 în educația de calitate pentru dezvoltarea rurală durabilă și sustenabilitate; 

- realizarea planului de școlarizare în proporție de 102% la clasa a IX-a liceu tehnologic pentru anul 

școlar 2022-2023; 

- realizarea planului de școlarizare la învățământul preșcolar în sensul funcționării a + 2 grupe; 

- coerența și consecvența procesului instructiv-educativ (rate anuale de promovabilitate mai mari de 

99%); 

- procent de promovabilitate mai mare de 90% la examenul de bacalaureat sesiunea 2022; 

- procent anual de promovabilitate la EN VIII mai mare de 50%; 

- procent anual de promovabilitate la examenul de certificare a calificării profesionale nivel 4 (liceu 

tehnologic) – 100%, nivel 3 (școala profesională) – 100%; 

- 100% grad de acoperire cu profesori calificați; 
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- implementarea programelor de asistență și protecție socială pentru un număr mediu de elevi 

provenind din grupuri vulnerabile, de   95 elevi/an; 

- diversitatea și multitudinea activităților educative extracurriculare inclusiv în mediul online; 

- preocuparea pentru propria perfecționare  și dezvoltare  profesională a  80% dintre cadrele didactice; 

- dotarea sălilor de clasă cu echipamente IT în proporție de 90%; 

- dotarea compartimentelor funcționale cu IT și birotică în proporție de 100%; 

- derularea proiectelor  Erasmus+ - mobilități elevi pentru formare profesională și acreditarea Erasmus 

pentru perioada 2021-2026; 

- derularea în perioada 2018-2022 a proiectului ROSE pentru un grup țintă de 120 elevi, în vederea 

reducerii abandonului școlar și a îmbunătățirii performanțelor școlare ale elevilor: 

- 92% dintre elevi obțin media anuală 10 la purtare; 

- 80% dintre elevi au obținut rezultate bune și foarte bune la activități extrașcolare. 

Weaknesses (puncte slabe) 

- nerealizarea planului de școlarizare la clasa a IX-a școala profesională în anul școlar 2022-2023; 

- motivația redusă pentru învățare și formare profesională la cca 40% dintre elevi; 

- rigiditatea și supraîncărcarea curriculumului școlar la 90% dintre disciplinele/ modulele de cultură 

tehnică de specialitate; 

- absența a 90% dintre manualele de specialitate actualizate pentru ÎTP; 

- competențe și abilități de predare-învățare- evaluare în mediul online, utilizând platforme 

educaționale, la  cca 60% dintre cadrele didactice;  

- competențe de comunicare în limba engleză/ franceză de nivel mediu și insuficient pentru 40% dintre 

cadrele didactice; 

- utilizarea insuficientă de către cadrele didactice (cca 55%) a metodelor de instruire moderne, activ-

participative, centrate pe elev; 

- receptivitate scăzută a cca 30% dintre cadrele didactice la evoluția științifică, tehnică și tehnologică, 

informațională etc. în vederea includerii eficiente a acestora în activitatea didactică; 

- dotarea cu mijloace didactice moderne a cabinetelor și laboratoarelor de specialitate în proporție de 

50%; 

- dotarea atelierelor școlare cu mijloace didactice moderne în proporție de 20%; 

- procent redus (25%) al elevilor din învățământul liceal și profesional cu media generală anuală mai 

mare decât 9,00; 

- valorificarea și diseminarea insuficientă a rezultatelor și activităților organizației. 

Opportunities (oportunități) 

- atmosferă deschisă și prietenoasă, transparență decizională și comunicare interactivă între toți factorii 

implicați în activitatea școlară (management, profesori, elevi, părinți);  

- configurarea unei platforme unitare Microsoft Teams la nivelul întregii școli pentru perioadele de 

desfășurare a învățământului online; 

- cadru natural favorabil (potențial agricol, turistic, economic ridicat); 

- singurul liceu agricol din județul Suceava cu fermă didactică funcțională; 

- singurul liceu agricol din județul Suceava admis pe lista celor 57 licee agricole pentru care MADR 

investește în perioada 2020-2024 în modernizarea bazei didactico-materiale; 

- singurul liceu agricol din județul Suceava care pregătește elevi în calificarea ”Tehnician în 

prelucrarea produselor de origine animală”; 

- existența unor parteneriate reale între școală și un număr de 25 operatori economici, pentru derularea 

instruirii practice a elevilor; 

- deschiderea echipei manageriale spre parteneriate și rețele de colaborare internă și internațională; 

- implicarea Consiliului elevilor în complexitatea vieții și activității școlare; 

- participarea la proiecte și schimburi de experiență în spațiul european. 

Threats (amenințări) 

- pondere ridicată a elevilor provenind din grupuri dezavantajate socio-economic (cca 45%); 

- migrația a 5% dintre preșcolarii și elevii învățământului preșcolar-primar-gimnazial către unități 

școlare din mediul urban limitrof; 
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- migrația a cca 20% dintre absolvenții claselor a VIII-a ai școlii noastre către licee/școli profesionale 

din alte localități, ca urmare a unei OȘP defectuoase; 

- reticența unor elevi/părinți din zonă/județ față de liceele tehnologice în general și în special față de 

unități școlare din mediul rural; 

- pondere ridicată (cca 30%) a elevilor care nu dispun de dispozitive (desktop, laptop, tabletă) și 

conexiune stabilă la internet; 

- dotarea materială a unor operatori economici parteneri nu este corespunzătoare standardelor europene 

și evoluției tehnice și tehnologice în domeniile de pregătire ale elevilor; 

- spor demografic negativ; 

- populație îmbătrânită (47,7% din populația mediului rural este reprezentată de pensionari); 

- educație în mediul familial (civică, juridică, lingvistică, multiculturală etc.) insuficientă și/sau 

necorespunzătoare pentru cca 55% dintre elevi; 

- disponibilitate redusă (cca 70%) a părinților pentru problemele specifice adolescenților; 

- modificarea/ alterarea scării valorilor fundamentale din societatea românească; 

- fluctuația cererii și a ofertei pe piața locală/națională a forței de muncă. 

 

ȚINTE STRATEGICE - PRIORITĂȚI 

 

P1 – Asigurarea calității procesului educațional 

P2 – Promovarea educației incluzive și asigurarea șanselor egale în formarea inițială 

P3 – Formarea și dezvoltarea resurselor umane, asigurarea unui înalt nivel de 

performanță al cadrelor didactice  

P4 – Promovarea și consolidarea imaginii școlii; corelarea ofertei educaționale cu cererea 

existentă pe piața muncii  

P5 – Dezvoltarea și modernizarea bazei materiale 

P6 – Dezvoltarea instituțională prin promovarea parteneriatelor externe, implementarea 

și derularea proiectelor și programelor europene pentru dezvoltarea competențelor 

profesionale și transversale ale elevilor și cadrelor didactice 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 

Principalele obiective desprinse din strategiile Ministerului Educaţiei, din Programul de Guvernare 

şi din programele de dezvoltare în plan teritorial, în perioada următoare, privesc : 

• Ridicarea standardului demersului didactic, transformarea învăţământului preponderent 

reproductiv într-un învăţământ euristic, formativ; 

• Proiectarea 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; 
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• Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor şi a 

cerinţelor pieţei muncii; 

• Utilizarea oportunităţilor de finanţare prin accesarea fondurilor europene; Implicarea 

accentuată a partenerilor educaţionali din comunitatea locală în soluţionarea problemelor 

şcolii. 

OBIECTIVE SPECIFICE PE DOMENII FUNCȚIONALE 

 
Domeniul Obiective specifice 

 

MANAGEMENT Creșterea calității activității manageriale pentru un învățământ modern și 

eficient 

Analiza și diagnoza managementului educațional 

Elaborarea documentelor manageriale de planificare operațională 

Aplicarea eficientă a instrumentelor de asigurare a calității 

 

 

 

 

 

CURRICULUM 

Asigurarea calității procesului de predare-învățare-evaluare și a serviciilor 

educaționale oferite de Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

Extinderea procesului de informatizare a școlii 

Implementarea eficientă a CDȘ și CDL 

Proiectarea activităților educative extrașcolare adecvate nevoilor de formare a 

elevilor; asigurarea unor servicii de consiliere psihopedagogică și de orientare 

școlară și profesională de calitate 

Stimularea participării elevilor și cadrelor didactice la programe de pregătire 

pentru performanță școlară și extrașcolară 

 

 

 

 

RESURSE UMANE 

Aplicarea corectă a prevederilor legale privind încadrarea cu personal didactic 

de predare, didactic auxiliar și nedidactic 

Asigurarea accesului cadrelor didactice la formare continuă și evoluție în 

cariera didactică, cu scopul aplicării eficiente a noilor cerințe ale sistemului 

educațional, adaptării la contextul european, creșterii calității procesului 

instructiv-educativ 

Eficientizarea sistemului de control intern managerial 

RESURSE 

MATERIALE ȘI 

FINANCIARE 

Modernizarea infrastructurii și realizarea dotărilor materiale necesare 

Modernizarea infrastructurii și realizarea dotărilor materiale necesare 

Creșterea si utilizarea eficientă a fondurilor provenind din autofinanțare 

 

DEZVOLTARE 

INSTITUȚIONALĂ 

ȘI RELAȚII 

COMUNITARE 

Consolidarea relațiilor de colaborare cu autoritatea publică locală și 

instituții/organizații cu rol activ în educație 

Dezvoltarea parteneriatului social 

Responsabilizarea părinților pentru asigurarea, prin școală, a unor servicii 

educaționale de calitate; dezvoltarea parteneriatului școală - familie 

Accesarea fondurilor europene și asigurarea continuității în derularea 

proiectelor Erasmus+ 

Promovarea imaginii Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor 
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PLAN  OPERAȚIONAL  2022 – 2023 
 

I.MANAGEMENT 

 

 Activități/ Acțiuni Termen/ 

Durata 

Responsabilități Resurse Indicatori de performanță 

1. Creșterea calității activității manageriale pentru un învățământ modern și eficient 

1.1. - Finalizarea încadrării cu personal didactic 

- Reorganizarea Consiliului de administraţie 

- Stabilirea învăţătorilor şi diriginţilor 

 

15.IX.2022 

 

Echipa managerială 

Plan de școlarizare realizat 

Decizii de încadrare 

Metodologia CA 

ROFUIP 

Încadrarea cu personal 

didactic 

Portofoliul CA 

Decizii interne 

1.2. Reorganizarea activităţii comisiei pentru 

curriculum și a comisiilor de lucru pe 

discipline și domenii 

 

15.IX.2022 

 

Echipa managerială 

ROFUIP 

Regulament Comisie 

curriculum 

Decizii interne 

Portofoliul Comisiei pentru 

curriculum 

Portofoliile comisiilor 

permanente 

Portofoliile comisiilor pe 

discipline și domenii 

PV ședințe de lucru 

1.3. Elaborarea documentelor de diagnoză și 

prognoză 

Elaborarea planurilor de activitate ale 

comisiilor și compartimentelor funcționale 

1.X.2022 Echipa managerială 

Responsabilii 

comisiilor 

Responsabilii 

compartimentelor 

funcționale 

Raport asupra calității 

educației din LT DC în anul 

școlar 2021-2022 

Rapoarte de activitate ale 

comisiilor și 

compartimentelor 

PAS actualizat 2022 

Documente de diagnoză și 

prognoză la nivelul 

managementului școlii, la 

nivelul structurilor LTDC, la 

nivelul comisiilor și 

compartimentelor 

funcționale 

1.4. Participarea la cursuri de formare în 

management educațional, la reuniuni 

manageriale şi schimburi de experienţă 

Conform 

calendarului ISJ, 

CCD Suceava 

Director 

Director adjunct 

Oferta de formare pentru 

management a CCD 

Suceava 

Graficul reuniunilor 

manageriale 

Management de calitate la 

nivelul LT DC 

2. Analiza și diagnoza managementului educațional 

2.1. -Evaluarea activității defsășurate de cadrele 

didactice în anul școlar 2021-2022 

-Acordarea calificativelor anuale pe baza 

grilelor de evaluare 

 

15.IX.2022 

Comisia de evaluare 

CA 

Fișe de 

autoevaluare/evaluare  

Metodologia de evaluare 

Rapoarte individuale de 

activitate 

Numărul calificativelor FB 

acordate 

Număr contestații depuse și 

modul de soluționare a 

acestora 
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2.2. Stabilirea responsabilităților cadrelor 

didactice pentru anul școlar 2022-2023 

15.IX.2022 Director 

Director adjunct 

CA 

CP 

ROFUIP 

Documente de planificare 

internă 

Organigrama 

PAS 

Fișa postului pentru cadrele 

didactice 

Decizii interne 

3. Elaborarea documentelor manageriale de planificare operațională 

3.1. Elaborarea orarului în concordanță cu 

cerințele curriculumului școlar, cu 

respectarea în măsura posibilităților a curbei 

de efort pentru elevi și a zilelor metodice ale 

cadrelor didactice 

 

5.IX.2022 

Comisia de elaborare a 

orarului 

Planuri cadru 

Planuri de învățământ 

Centralizator CDȘ și CDL 

aprobate 

Încadrarea cu personal 

didactic 

Lista zilelor metodice pe 

arii curriculare/ discipline 

Lista cadre didactice cu 

încadrare în mai multe 

unități de învățământ 

Orarul unității școlare pentru 

ficare clasă/ structură/ cadru 

didactic, cu respectarea 

normelor legale și a 

cerințelor metodice 

3.2. Elaborarea/ actualizarea documentelor pentru 

managementul operativ al procesului 

educațional 

-Graficul și tematica ședințelor CA 

-Plan de activitate CA 

-Graficul și tematica ședințelor CP 

-Regulament de organizare și funcționare a 

Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor 

-Regulament de ordine interioară 

-Plan de activitate al Comisiei de mentorat 

-Programul activității educattive școlare și 

extrașcolare 

-Plan de dezvoltare europeană 

-Baze de date ale comisiei pentru curriculum 

-Cataloage școlare 

 

 

 

1.X.2022 

 

 

1.XI.2022 

 

1.XI.2022 

30.X.2022 

30.IX.2022 

 

1.X.2022 

15.IX.2022 

10.IX.2022 

 

 

 

Director, director 

adjunct 

 

Comisia pentru 

actualizarea ROF 

Comisia pentru ROI 

Responsabil CM 

Consilier educativ 

 

Coordonator Erasmus 

Director adjunct 

Educatorii, învățătorii 

și diriginții 

 

 

 

Metodologia CA 

 

 

ROFUIP cadru 

 

 

 

CAEN, CAER, CAEJ 

 

Acreditare Erasmus 

 

 

PAS LT DC 

 

 

 

Documente elaborate corect 

și complet, ca instrumente 

reale de organizare și 

desfășurarea a activității 

unității școlare 

4. Aplicarea eficientă a instrumentelor de asigurare a calității 

4.1. Întocmirea Raportului de autoevaluare 

internă privind calitatea educației 

15.X.2022 Comisia CEAC Rapoarte de activitate 

pentru anul școlar 2022-

2023 

RAEI 
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Baza de date statistice  a 

școlii 

4.2. Monitorizarea activității CEAC permanent Director 

Responsabil CEAC 

Strategia privind asgurarea 

calității 

Platforma ARACIP 

Seturi de proceduri pe 

compartimente/ domenii/ 

activități 

Grafic de monitorizare 

Portofoliul CEAC 

4.3. Monitorizarea internă a procesului de 

asigurarea a calității 

permanent CEAC 

CA, CP 

Documentele CEAC Rapoarte de autoevaluare/ 

evaluare 

Planuri de îmbunătățire 

5. Corelarea planului anual de școlarizare cu evoluția demografică din zonă, opțiunile/ interesele elevilor și posibilitățile de inserție profesională pe piața 

muncii 

5.1. Investigarea opțiunilor școlare și profesionale 

ale elevilor claselor a VIII-a, în vederea 

elaborării proiectului planului de școlarizare 

Noiembrie 2022 Diriginții claselor a 

VIII-a 

Chestionare 

Informare CJRAE privind 

opțiunile absolvenților 

claselor a VIII-a 

 

Rezultatele sondajului 

5.2. Promovarea ofertei educaționale în rândul 

elevilor claselor a VIII-a ale LT DC, pe 

principii realiste, cu asigurarea unei informări 

corecte asupra oportunităților ce decurg din 

parcurgerea unui traseu școlar 

permanent Comisia de promovare 

a ofertei educaționale 

Strategia de promovare a 

LT DC 

Mapa publicitară a școlii 

Resurse digitale, rețele de 

socializare 

Procese verbale ședințe cu 

elevii/ părinții 

Realizarea planului de 

școlarizare 

5.3. Diversificarea activităților de promovare a 

școlii în comunitatea locală și în comunitatea 

extinsă: Ziua porților deschise, Târgul 

ofertelor educaționale, articole în presă, 

actualizarea permanentă a paginii web, rețele 

de socializare, activități în parteneriat 

Conform 

calendarului 

activităților 

Echipa managerială 

Comisia de promovare 

a imaginii școlii 

Strategia de promovare a 

LT DC 

Materiale de promovare 

tipărite și audio-video 

Rețele de socializare 

Accesarea site-ului școlii 

Accesarea paginii FB 

Rapoarte de activitate 

5.4. Campanii de promovare și de prezentare a 

ofertei educaționale a LT DC în școlile 

gimnaziale din proximitate 

Martie – iunie 

2023 

Echipa managerială 

Comisia de promovare 

a imaginii școlii 

Oferta educațională 

(prezntare tipărită și video) 

Mapa publicitară de 

prezentare a școlii 

Procese verbale de distribuie 

a materialelor de promovare 

Galerie foto 

*Realizarea planului de 

școlarizare 
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II.CURRICULUM 

 

 Activități/ Acțiuni Termen/ 

Durata 

Responsabilități Resurse Indicatori de performanță/ 

Dovezi 

1. Asigurarea calității procesului de predare-învățare-evaluare și a serviciilor educaționale oferite de Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

1.1. Informarea cadrelor didactice cu privire la 

structura anului școlar; cunoașterea planurilor 

cadru, a planurilor de învățământ, a 

programelor școlare și manualelor pentru 

anul școlar 2022-2023 

 

 

2.IX.2022 

 

Echipa managerială 

Planuri cadru 

Planuri de învățământ 

Repere metodologice 

pentru aplicarea 

curriculumului național 

Programe școlare valabile 

pentru anul curent 

Manuale școlare 

Ghiduri metodologice pe 

discipline 

Lista CDȘ, CDL 

Programe aprobate pentru 

CDȘ și CDL 

Toate cadrele didactice 

cunosc și aplică prevederile 

legale specifice 

Procese verbale 

Portofoliile comisiilor pe 

discipline 

1.2. Cunoașterea de către personalul didactic a 

noilor abordări conceptuale ale 

curriculumului național și aplicarea 

ghidurilor metodice pe discipline de 

învățământ 

permanent Toate cadrele didactice Curriculum național 

Repere metodologice 

privind implementarea 

noului curriculum 

Portofoliile comisiilor 

Procese verbale 

Rezultatele elevilor 

1.3. Elaborarea și implementarea planificărilor 

calendaristice și a proiectării didactice pe 

unități de învățare 

30.IX.2022 Comisia pentru 

curriculum 

Toate cadrele didactice 

Documente și reglementări 

specifice 

Planificare și proiectare 

corectă 

Monitorizarea respectării 

planificării didactice 

Rezultatele elevilor 

1.4. Promovarea unui învățământ centrat pe elev, 

formarea și dezvoltarea competențelor 

fundamentale, creșterea rolului elevilor în 

procesul educațional 

permanent Toate cadrele didactice Curriculum național 

Cadre didactice pregătitite 

și ancorate în realitatea 

educațională 

Rezultatele curente ale 

elevilor 

Rezultatele obținute de elevi 

la examene naționale 

Monitorizarea absolvenților 

1.5. Consilierea și sprijinirea cadrelor didactice 

pentru a-și construi un stil de predare- 

evaluare eficient 

permanent Resoonsabilii 

comisiilor pe 

discipline 

 Implicarea cadrelor didactice 

debutante în activitatea 

școlară 
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Creșterea eficienței 

procesului instructiv-

educativ 

1.6. Monitorizarea calității actului educațional 

prin asistențe și interasistențe la ore 

permanent Director 

Director adjunct 

Responsabil CEAC 

Responsabili comisii 

pe discipline 

Graficul asistențelor  și 

interasistențelor 

Fișe de asistențe/ 

interasistențe 

Procese verbale de analiză în 

comisia pentru curriculum și 

comisiile pe discipline 

1.7. Proiectarea și desfășurarea unor activități de 

pregătire suplimentară a elevilor cu ritm lent 

de învățare sau nevoi speciale și a celor care 

provin din medii socio-economice 

dezavantajate, în vederea combaterii 

insuccesului școlar, a promovării șanselor 

egale, a prevenirii abandonului școlar 

permanent Comisia pentru 

curriculum 

Toate cadrele didactice 

Programe de pregătire 

remedială/ suplimentară 

Rezultatele elevilor 

Fișe de progres școlar 

1.8. Diversificarea metodelor, instrumentelor și 

tehniciolor de evaluare în scopul dezvoltării 

creativității elevilor, a participării lor active, a 

formării de competențe, îmbunătățirea 

capacității de răspuns la solicitări reale 

permanent Toate cadrele didactice Programe de perfecționare Portofoliile cadrelor 

didactice 

Rezultatele elevilor, școlare 

și extrașcolare 

2. Extinderea procesului de informatizare a școlii 

2.1. Utilizarea laboratorului de informatică și a 

dotărilor IT pentru realizarea unor lecții 

moderne și eficiente, la toate disciplinele 

permanent Profesor TIC 

Informatician 

Toate cadrele didactice 

Laborator TIC 

Table interactive, laptopuri, 

tablete, internet, soft 

educațional, platforme de 

învățare 

Lecții moderne, atractive și 

interactive 

Îmbunătățirea rezultatelor 

elevilor în domeniul 

dezvoltării competențelor 

fundamentale 

3. Implementarea eficientă a CDȘ și CDL 

3.1. Elaborarea ofertei CDȘ și CDL în acord cu 

nevoile reale ale elevilor și realitatea pieței 

muncii, esențializaea și abordarea 

interdisciplinară și transdisciplinară a 

competențelor și conținuturilor 

Decembrie 2022 

Martie 2023 

Comisia pentru 

curriculum 

Reglementări legale CDȘ și 

CDL 

Procedura de elaborare a 

ofertei curriculare 

Analiza de nevoi 

Oferta CDȘ și CDL 

Programe CDȘ și CDL 

aprobate 

3.2. Evaluarea de parcurs și finală a 

implementării CDȘ și CDL, concretizată în 

indicatori de calitate și performanță școlară și 

extrașcolară 

Ianuarie 2023 

Septembrie 

2023 

Comisia pentru 

curriculum 

CEAC 

Chestionare aplicate 

elevilor și părinților 

Grad de satisfacție a 

beneficiarilor 

Rezultatele elevilor 

Monitorizarea absolvenților 
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4. Proiectarea activităților educative extrașcolare adecvate nevoilor de formare a elevilor; asigurarea unor servicii de consiliere psihopedagogică și de 

orientare școlară și profesională de calitate 

4.1. Implicarea activă a învățătorilor și diriginților 

în combaterea absenteismului și delicvenței 

juvenile, inclusiv  prin activitatea educativă 

extrașcolară 

permanent Consilier educativ 

Psiholog școlar 

Învățătorii și diriginții 

Documentație de 

specialitate pentru 

consilierea și educația 

nonformală a copiilor 

Proiecte educative școlare 

și extrașcolare 

Planificarea activității 

educative 

Rapoarte de activitate 

Statistica privind 

absenteismul și delicvența 

juvenilă 

4.2. Prevenirea și combaterea abandonului școlar permanent Învățători și diriginți 

 

Proiecte de acivități 

specifice 

Ședințe cu părinții 

Reducerea absenteismului și 

a abndonului școlar (cu 5% 

comparativ cu 2021-2022) 

4.3. Asigurarea consilierii individuale și de grup a 

tuturor elevilor claselor a VIII-a și a XII-a, în 

vederea stabilirii corecte a opțiunilor privind 

traseul școlar/ profesional și pregătirii 

corespunzătoare pentru examenele finale 

permanent Consilier școlar 

Consilier educativ 

Diriginții claselor a 

VIII-a și a XII-a 

Materiale de specialitate  

Programe de consiliere 

avizate de ME 

Resurse privind consilierea 

și dezvoltarea personală 

dobândite în cadrul 

proiectelor ROSE, 

Promehs, EduRights4Girls 

Promovabilitate mai mare de 

75% la examenle finale 

Monitorizarea absolvenților 

4.4. Derularea de proiecte și programe educative permanent Conform Planului activității educative școlare și extrașcolare 

5. Stimularea participării elevilor și cadrelor didactice la programe de pregătire pentru performanță școlară și extrașcolară 

5.1. Organizarea și desfășurarea programelor/ 

activităților de pregătire pentru performanță 

Conform 

calendarului 

activităților 

Consilier educativ 

Comisia pentru 

curriculum 

Toate cadrele didactice 

Calendarul concursurilor și 

olimpiadelor școlare 

Calendarul activităților 

educative 

Grafic de organizare a 

pregătirii suplimentare 

Număr de participanți 

Rezultate obținute 

5.2. Organizarea unor evenimente de diseminare a 

activităților; recompensarea rezultatelor 

La finalul 

fiecărui modul 

Echipa managerială 

CA 

Consiliul local 

Diplome, premii 

 

Difuzări mass-media 

Procese verbale ședințe și 

lectorate cu părinții 

Galerie foto-video 
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III.RESURSE  UMANE 

 

 Activități/ Acțiuni Termen/ 

Durata 

Responsabilități Resurse Indicatori de performanță/ 

Dovezi 

1. Aplicarea corectă a prevederilor legale privind încadrarea cu personal didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic 

1.1. Asigurarea încadrării cu personal didactic 

calificat, conform Metodologiei și 

Calendarului privind mobilitatea personalului 

didactic 

Conform 

Calendarului 

Director Proiect de încadrare 

 

100% cadre didactice 

calificate 

1.2. Participarea managerilor la ședințe de 

instruire și sesiuni de formare în vederea 

aplicării corecte a procedurilor de încadrare 

cu personal  

Conform 

Calendarului 

Director 

Director adjunct 

Metodologia privind 

mobilitatea personalului 

didactic 

Legislația privind 

încadrarea personalului 

contractual 

Corectitudine în aplicarea 

procedurilor de încadrare, 

pentru toate categoriile de 

personal 

2. Asigurarea accesului cadrelor didactice la formare continuă și evoluție în cariera didactică, cu scopul aplicării eficiente a noilor cerințe ale sistemului 

educațional, adaptării la contextul european, creșterii calității procesului instructiv-educativ 

2.1. Asigurarea condițiilor pentru evoluția în 

carieră a personalului, prin promovarea 

examenelor de definitivat și obținerea 

gradelor didactice în învățământ 

An școlar  

2022-2023 

Echipa managerială 

Cadrele didactice 

Metodologii, ordine, 

calendare 

Număr înscrieri  

Rezultate examene grade 

didactice 

2.2 Dezvoltarea profesională a personalului prin 

studiu individual, documentare științifică, 

participarea la cercuri pedagogice, sesiuni de 

comunicări, conferințe, webinarii ș.a. 

An școlar 

2022-2023 

Echipa managerială 

Personalul didactic de 

predare 

Personalul didactic 

auxiliar 

Planificarea perfecționării 

individuale 

Programul cercurilor 

pedagogice 

Oferta partenerilor 

educaționali privind 

dezvoltarea carierei prin 

participarea la evenimente 

specifice 

Dosarele personale ale 

angajaților 

Performanțele în activitatea 

personalului 

2.3 Identificarea la nivelul fiecărei arii 

curriculare/ compartiment funcțional a 

nevoilor de formare profesională și 

perfecționare pentru anul școlar 2022-2023, 

inclusiv pentru  recunoașterea și echivalarea 

creditelor profesionale transferabile 

Octombrie-

noiembrie 2022 

Comisia pentru 

mentorat și evoluție în 

cariera didactică 

Portofoliul Comisiei 

Chestionare, Analiza de 

nevoi 

 

Centralizator privind nevoia 

de formare profesională și 

evoluție în carieră 

2.4. Diseminarea ofertelor furnizorilor de formare 

continuă prin cursuri acreditate. 

permanent Director 

Director adjunct 

Oferta furnizorilor de 

formare continuă 

Dosarele personale ale 

cadrelor didactice 
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Participarea personalului didactic la cursuri 

de formare, conform Analizei de nevoi 

CMECD 

Cadrele didactice 

Alocare bugetară specifică Creșterea performanței 

profesionale 

2.5. Perfecționarea personalului didactic auxiliar 

și nedidactic 

permanent Director 

Responsabili 

compartimente 

funcționale 

Analiza de nevoi 

Oferta de formare, 

perfecționare, calificare- 

recalificare ș.a. 

Număr persoane/ activități 

de formare, perfecționare 

3. Eficientizarea sistemului de control intern managerial 

3.1. Elaborarea/ revizuirea procedurilor pentru 

implementarea SCIM 

permanent Comisia SCIM Standardele de control 

intern managerial 

Legislația specifică 

Proceduri SCIM 

3.2. Analiza sistemică a riscurilor asociate 

obiectivelor specifice privind desfășurarea 

activităților, pentru limitarea posibilelor 

consecințe negative 

permanent Responsabilii 

comisiilor și 

compartimentelor 

Registrul riscurilor 

Plan de măsuri privind 

gestionarea riscurilor 

Grad de realizare a 

obiectivelor 

 

 

IV.RESURSE  MATERIALE 

 

 Activități/ Acțiuni Termen/ 

Durata 

Responsabilități Resurse Indicatori de performanță/ 

Dovezi 

1. Gestionarea eficientă a bazei didactico-materiale 

1.1. Realizarea periodică a unor instructaje cu 

elevii și personalul școlii, privind 

conservarea bazei materiale 

La începutul 

fiecărui modul 

Director 

Director adjunct 

Administrator 

patrimoniu 

Coordonatori structuri 

Responsabil internat 

Liste de inventar 

Regulament de organizare 

și funcționare LT DC 

Proceduri specifice 

Procese verbale 

Monitorizarea bazei 

materiale 

1.2. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare 

optime și creșterea siguranței în mediul 

școlar 

permanent Administrator 

patrimoniu 

Personal nedidactic 

Învățători și diriginți 

Proceduri și regulamente 

Resurse materiale specifice 

Monitorizarea condițiilor de 

activitate 

2. Modernizarea infrastructurii și realizarea dotărilor materiale necesare 

2.1. Realizarea lucrărilor de investiții la ferma 

didactică, conform Programului de finanțare 

MADR 

An școlar 

2022-2023 

Echipa managerială 

CA 

Administrator 

patrimoniu 

Finanțare MADR  

Finanțare buget local 

Grad de realizare a 

obiectivului de investiții 
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Responsabil ferma 

didactică 

Primăria și consiliul 

local 

2.2. Identificarea surselor de finanțare pentru 

demararea lucrărilor la obiectivul 

investițional ”Școala cu clasele CP-IV și 

ateliere școlare” 

An școlar  

2022-2023 

Director 

Primăria și consiliul 

local Dorna 

Candrenilor 

Proiect de investiții 

 

Grad de realizare a lucrărilor 

2.3. Demararea lucrărilor la obiectivul de 

investiții ”Sală de sport” 

An școlar 

2022-2023 

Director 

Primăria și consiliul 

local Dorna 

Candrenilor 

Proiect de investiții Grad de realizare a lucrărilor 

2.4. Realizarea dotărilor specifice pentru 

asigurarea utilizării în condiții optime a 

spațiilor de învățământ 

permanent Director 

CA 

Administrator de 

patrimoniu 

Administrator 

financiar 

Buget local 

Autofinanțare 

Monitorizare lucrări, dotări 

Grad de asigurare a 

condițiilor optime de 

activitate 

2.5. Achiziționare materiale și mijloace didactice permanent Director 

Administrator 

patrimoniu 

Administrator 

financiar 

Standardele curriculare 

Plan de achiziții 

Referate de necesitate 

Analiza de nevoi 

Procese verbale de recepție 

Liste de inventar 

Proiectarea didactică ce 

evidențiază utilizarea la 

clasă a dotărilor respective 

2.6. Asigurarea fondului de manuale școlare; 

asigurarea fondului de carte pentru biblioteca 

școlară 

Septembrie – 

decembrie 2022 

Responsabil manuale 

școlare 

Bibliotecar 

Administrator 

financiar 

Buget local Evidența manualelor școlare 

Evidența fond de carte 

biblioteca școlară/ număr 

cititori 

2.7. Continuarea programului de realizare și 

menținere a infrastructurii informatice și 

informaționale 

permanent Director 

Informatician 

Responsabili 

compartimente 

Buget local Grad de informatizare a 

școlii 

Calitatea funcționării 

logisticii IT 

Viteza de stocare, prelucrare 

și circulație a informației 

3. Creșterea si utilizarea eficientă fondurilor provenind din autofinanțare  

3.1. Dezvoltarea activității de producție și prestări 

servicii prin intermediul fermei didactice și 

școlii de șoferi 

permanent Responsabil ferma 

didactică 

Planuri de activitate Valoarea fondurilor 

autofinanțate 
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Responsabil școala de 

șoferi 

3.2. Utilizarea rațională și eficientă a fondurilor 

autofinanțate 

permanent Director 

Responsabil ferma 

didactică 

Planuri de activitate Monitorizarea cheltuielilor 

 

V.RELAȚII COMUNITARE ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

 

 Activități/ Acțiuni Termen/ 

Durata 

Responsabilități Resurse Indicatori de performanță/ 

Dovezi 

1. Consolidarea relațiilor de colaborare cu autoritatea publică locală și instituții/organizații cu rol activ în educație 

1.1. Stabilirea, în parteneriat cu reprezentanții 

autorității locale, a priorităților de dezvoltare 

a școlii 

Septembrie – 

octombrie 2022 

Februarie 2023 

Director 

Director adjunct 

CA 

Primarul comunei 

Dorna Candrenilor 

Lista de priorități 

Proiecte în derulare 

Execuție bugetară 2022 

Buget 2023 

Grad de realizare a lucrărilor 

de investiții, reparații, dotări 

etc. 

1.2. Derularea activităților prevăzute în 

protocoalele de parteneriat cu Primăria și 

Consiliul local Dorna Candrenilor, Poliția, 

Jandarmeria, ISU, DAJ, AJOFM, alte 

organisme și instituții, în vederea 

implementării proiectelor educative 

permanent Echipa managerială 

Consilier educativ 

Responsabilii de 

proiecte 

Proiecte de activitate Număr proiecte 

implementate 

Număr participanți (elevi, 

cadre didactice, părinți, 

specialiști invitați, voluntari) 

Indicatori de impact 

2. Dezvoltarea parteneriatului social 

2.1. Identificarea de noi operatori economici și 

menținerea unei colaborări eficiente cu 

operatorii economici parteneri, în vederea 

eficientizării activității de instruire practică a 

elevilor și orientare în carieră 

permanent Echipa managerială 

Responsabil aria 

curriculară 

”Tehnologii” 

Reprezentanții 

operatorilor economici 

parteneri 

Resurse informaționale 

privind operatorii 

economici  

Baza de date cu operatorii 

economici pe plan local/ 

județean/ regional 

Contracte/ acorduri de 

parteneriat încheiate 

 

2.2. Analiza parteneriatului cu operatorii 

economici 

permanent Echipa managerială 

Cadre didactice aria 

curriculară 

”Tehnologii” 

Chestionare 

Rapoarte privind gradul de 

satisfacție a beneficiarilor 

Fișe de evaluare/progres 

pentru instruirea practică 

comasată 

Monitorizarea desfășurării 

stagiilor de instruire practică 

Monitorizarea absolvenților 

3. Responsabilizarea părinților pentru asigurarea, prin școală, a unor servicii educaționale de calitate; dezvoltarea parteneriatului școală - familie 
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3.1. Identificarea disponibilităților de implicare a 

părinților în activitatea școlii 

permanent Echipa managerială 

Responsabil CRP 

Educatorii, îvățătorii și 

diriginții 

Analize de nevoi, 

chestionare 

Planuri de activități comune 

cu părinții 

Raportul CRP 

3.2. Desfășurarea întâlnirilor periodice cu părinții 

(ședințe, lectorate, activități extrașcolare) 

periodic Responsabil CRP 

Educatorii, învățătorii 

și diriginții 

Graficul și tematica 

ședințelor și lectoratelor cu 

părinții 

Procese verbale 

Număr participanți 

Indicatori de impact 

3.3. Colaborarea cu Asociația ”Zâmbet pur” a 

părinților elevilor din LT DC pentru derularea 

proiectelor educative 

permanent Director 

Președinte Asociația 

de părinți 

Proiecte comune 

Resurse financiare alocate 

Număr proiecte/activități 

Număr participanți/ 

beneficiari 

Indicatori de impact 

4. Accesarea fondurilor europene și asigurarea continuității în derularea proiectelor Erasmus+ 

4.1. Diseminarea rezultatelor proiectelor 

Erasmus+ derulate în cadrul acreditării 2021-

2026 

permanent Echipa managerial  

Coordonator Erasmus 

Proiecte derulate 

Rapoarte elevi și cadre 

didactice 

 

Număr participanți 

Galerie foto-video 

Indicatori de impact 

4.2. Organizarea și derularea fluxurilor Erasmus 

VET în anul școlar 2022-2023 

Octombrie 2022 

Mai 2023 

Echipa managerială 

Coordonator Erasmus 

Cereri de finanțare aprobate 

Documentația proiectului 

Număr elevi și cadre 

didactice participante 

Grad de satisfacție a 

beneficiarilor 

Monitorizarea dezvoltării 

competențelor profesionale 

și transversale a elevilor ca 

urmare a participării la 

proiecte Erasmus+ 

4.3. Depunerea aplicațiilor pentru componenta 

”Educație școlară” 

Februarie 2023 Responsabil proiecte 

europene 

Echipa de proiect 

Documentația ANPCDEFP Cerere de finanțare aprobată 

5. Promovarea imaginii Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor 

5.1. Actualizarea strategiei de promovare a LTDC Octombrie 2022 Director adjunct 

Comisia de promovare 

a imaginii școlii 

 

Strategia de marketing 

2020-2025 

Strategie actualizată 2022 

5.2. Actualizarea materialelor publicitare de 

prezentare a școlii 

Februarie 2023 Director adjunct 

Informatician 

Resurse informaționale și 

financiare proprii 

Materiale de promovare 

(pliante, afișe, filme de 

prezentare, site-ul școlii, 

rețele de socializare ș.a.) 
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5.3. Organizarea și derularea evenimentelor ”Ziua 

porților deschise”, cu participarea elevilor 

claselor a VIII-a din bazinul Dornelor 

Aprilie-mai 

2023 

Echipa managerială 

Cadrele didactice 

Planificarea activităților Număr de participanți 

Realizarea planului de 

școlarizare la clasa a IX-a 

5.4. Dezvoltarea parteneriatului cu școlile 

gimnaziale din proximitate, în vederea 

desfășurării în comun a unor activități 

educative 

permanent Echipa managerială 

Toate cadrele didactice 

Parteneriate 

Proiecte de activitate 

Număr activități derulate 

Număr participanți/ 

beneficiari 

Indicatori de impact 

5.5. Participarea elevilor, părinților, cadrelor 

didactice la viața și activitatea comunei 

Dorna Candrenilor 

permanent Toate cadrele didactice Activități/ acțiuni/ 

evenimante derulate în 

Dorna Candrenilor 

Număr activități 

Număr participanți 

Indicatori de impact 

 

 

 

BENEFICIARI/ REZULTATE AȘTEPTATE 

ME,  ISJ Suceava, CCD Suceava 

✓ Respectarea politicilor școlare de stat și a legislației în vigoare 

✓ Promovarea standardelor europene în funcționarea structurilor și aplicarea programelor sistemului de învățământ 

✓ Utilizarea optimă a resurselor financiare 

✓ Respectarea și parcurgerea ritmică a programelor școlare 

✓ Asigurarea progresului școlar și atingerea standardelor educaționale stabilite prin curriculum național 

✓ Dezvoltarea profesională și perfecționarea prestației didactice prin derularea programelor de formare continuă 

Elevii 

✓ Condiții optime de învățare 

✓ Respectarea drepturilor copilului și a demnității personale 

✓ Asigurarea egalității de șanse 

✓ Dezvoltarea capacităților de autocunoaștere și orientare școlară și profesională în vederea inserției profesionale și sociale optime 

✓ Dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare 

✓ Focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor și așteptărilor proprii 

✓ Conținuturi curriculare adaptate vârstei școlare și finalităților instructiv-educative așteptate 

✓ Diversificarea ofertei de activități extrașcolare și de petrecere a timpului liber 

 

Părinții 

✓ Condiții optime de învățare și securitate a copiilor în timpul activităților școlare 

✓ Asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător promovării examenelor naționale și admiterii în etapa superioară de învățământ în conformitate cu 

opțiunile exprimate 

✓ Servicii de consultanță psihologică și educațională 

✓ Însușirea de către copii a normelor de conduită socială 
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✓ Preluarea de către școală a rolului de prim generator de educație 

✓ Informări curente și colaborare eficientă cu profesorul diriginte/învățător/educator 

 

Personalul didactic 

✓ Promovarea statutului de cadru didactic în societate 

✓ Informare profesională și formare continuă 

✓ Parcurgerea treptelor de perfecționare și evoluție în cariera didactică 

✓ Mediu de lucru plăcut, logistică modernă 

✓ Conducere democratică, participare la luarea deciziilor 

✓ Salarizare decentă, pe măsura importanței sociale a activității prestate 

 

Autoritățile locale 

✓ Gestionarea eficientă a resurselor materiale și financiare 

✓ Activitate școlară care să răspundă nevoilor comunității locale 

✓ Informări curente în legătură cu activitățile desfășurate în școală 

✓ Dezvoltare instituțională 

✓ Implicare în programe și proiecte de interes comun 

 

ONG-uri, fundații, asociații 

✓ Programe comune cu școala 

✓ Voluntariat și dezvoltare comunitară 
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GRAFIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 

An școlar 2022 – 2023 

 
Monitorizarea și controlul activității în anul școlar 2022-2023 se vor realiza ținând cont de punctele slabe, amenințările și disfuncționalitățile constatate prin 

analiza activității din anul școlar precedent, urmărind eficientizarea componentelor, colectivelor și compartimentelor școlii astfel încât acestea să contribuie, prin 

efort comun și permanent, realizarea obiectivelor propuse prin Planul managerial, în contextul asigurării calității în educație și formare profesională. 

 Întreaga activitate de control se va desfășura ca o consecință firească a procesului de îndrumare, coordonat de cadrele didactice cu responsabilități și 

competențe în acest sens, la nivelul colectivului didactic, compartimentelor funcționale și structurilor. 

 Monitorizarea activității și controlul personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor constitui premisa eficientă în vederea unei evaluări corecte și 

motivante a resursei umane din unitatea școlară, a activității instructiv-educative, dar și a oportunităților de dezvoltare a școlii. 

 

Compartiment Perioada Tematica și obiectivele controlului Factori implicați Cine efectuează 

controlul 

Evaluare/ 

finalizare 

Administrativ 

Financiar-

contabil 

 

1-5.IX.2022 Verificarea stadiului pregătirilor pentru începerea noului an 

școlar 

-modul de realizare a reparațiilor, igienizărilor, curățeniei 

-verificarea stadiului amenajării sălilor de clasă 

Personal nedidactic 

Administrator 

patrimoniu 

Educatori, 

învățători, diriginți 

Director 

Director adjunct 

Administrator 

patrimoniu 

Constatare la fața 

locului 

5-30.IX.2022 Verificarea planificării/organizării activității 

- întocmirea/respectarea Planului managerial anual; 

- verificarea predării inventarului clasei fiecărui 

educator/învățător/diriginte; 

- actualizarea Fișelor postului pentru personalul nedidactic; 

- repartizarea sectoarelor de curățenie; 

- efectuarea instructajelor de protecția muncii și PSI cu 

personalul nedidactic/didactic și elevi, pe bază de 

semnătură; 

- verificarea proceselor-verbale întocmite și remedierea 

aspectelor negative. 

Personal nedidactic 

Administrator 

Educatori, 

învățători și 

diriginți 

Comisia SSM 

Comisia PSI 

Director 

Director adjunct 

Administrator 

patrimoniu 

Plan managerial 

PV de predare-

primire săli de 

clasă 

Fișa postului 

semnată 

Grafice semnate 

Registrul de 

procese-verbale 

săptămânal Verificarea modului de realizare a curățeniei 

- control mixt conform graficului întocmit de administrator 

- verificarea îndeplinirii măsurilor de remediere; 

- referate de necesitate pentru achiziționarea materialelor de 

curățenie, reparații; 

Personal nedidactic 

Administrator 

Director 

Director adjunct 

Administrator 

Profesor de 

serviciu 

Notă de 

constatare 

Evaluări de stare 

Procese-verbale 

 Decembrie 

2022 

Verificarea modului de efectuare a inventarului 

Verificarea propunerii de casare a mijloacelor 

fixe/obiectelor de inventar 

Administrator 

financiar 

Director 

Director adjunct 

Notă de 

constatare 

Evaluări de stare 



23 

 

Evaluarea/aprecierea activității personalului nedidactic în 

vederea acordării calificativelor anuale 

Administrator de 

patrimoniu 

Administrator 

financiar 

Procese-verbale 

Rapoarte 

Fișe de evaluare 

 Ianuarie 2023 Elaborarea Planului de achiziții 

Verificarea întocmirii proiectului de buget 

Administrator 

financiar 

Administrator 

patrimoniu 

Director  Planul de 

achiziții 

Proiectul de 

buget 

Lunar Întocmirea documentelor legale privind managementul 

financiar 

Monitorizarea cheltuielilor 

Verificarea stadiului achizițiilor de bunuri și servicii 

Administrator 

financiar 

Administrator de 

patrimoniu 

Director 

 

Notă de 

constatare 

Evaluări de stare 

Procese-verbale 

Secretariat 1-5.IX.2022 Verificarea modului de pregătire, organizare și 

desfășurare a examenelor de încheiere a situației școlare, 

corigenețe, diferențe 

- respectarea prevederilor ROFUIP (înștiințare părinți, nr. 

bilete, semnături, subiecte, cataloage) 

Secretar 

Comisia de 

încheiere a situației 

școlare 

Director  Cataloage 

Procese-verbale 

Dosarele de 

examen 

1-30.IX.2022 - verificarea aprovizionării cu cataloage, carnete, registre, 

condici etc. 

- verificarea documentelor specifice 

- verificarea raportului de analiză a activității desfășurate în 

anul școlar precedent; 

Secretar-șef 

Secretar  

Director  Existența 

documentelor/ 

actelor 

1-9.X.2022 Verificarea elaborării/realizării Planului de activitate 

Verificarea încadrării personalului 

- încheierea contractelor de muncă pentru personalul nou 

angajat; 

- întocmirea Fișei postului pentru toate categoriile de 

personal; 

- întocmirea statelor de funcții și de personal;  

Secretar-șef 

Secretar  

Director  Existența 

documentelor- 

actelor 

1-20.XI.2022 - verificarea dosarelor personale ale elevilor; 

- verificarea dosarelor personale ale angajaților; 

Secretar-șef 

Secretar  

Director  

Director adjunct 

Existența 

dosarelor 

complete și 

corecte 

1-20.XII.2022 - verificarea completării documentelor școlare; 

- verificarea arhivei 

Secretar-șef 

Secretar 

Responsabil arhiva 

Director  Raport  

15-30.I.2023 - verificarea registrelor matricole; 

- verificarea registrelor de evidență; 

Secretar-șef 

Secretar  

Director  Registre 

matricole 
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Registre de 

evidență 

 1-10.II.2023 - verificarea situațiilor statistice; 

- verificarea actualizării datelor din REVISAL; 

- verificarea documentelor specifice (registre de intrări-

ieșiri, registrul deciziilor interne etc.) 

Secretar-șef 

Secretar  

Director  Situații statistice 

Procese-verbale 

Registre  

1-10.III.2023 - verificarea bazei de date cu elevii; 

- verificarea situației personalului didactic (continuitate, 

suplinire, vacantare posturi etc.) 

Secretar-șef 

Secretar  

Director  

Director adjunct 

Documente 

specifice 

10-30.V.2023 - verificarea situației privind înscrierile la grade didactice și 

cursuri de formare profesională; 

Secretar-șef Director  Documente 

specifice 

15.VI-

15.VII.2023 

- verificarea situației statistice la sfârșit de an școlar pentru 

învățământul primar și gimnazial; 

- verificarea stadiului de pregătire/desfășurare a examenelor 

finale; 

Secretar-șef 

Secretar  

Director 

Director adjunct 

Situații statistice 

Iulie-august 

2023 

- verificarea completării registrelor matricole; 

- verificarea completării actelor de studii; 

Secretar-șef 

Secretar  

Director  Registre 

matricole 

Acte de studii 

Cataloage 

examene 

Permanent  - verificarea corespondenței curente; 

-  verificarea întocmirii statelor de salarii; 

- verificarea aplicației SIIIR; 

- verificarea situațiilor curente; 

- eliberare adeverințe, foi matricole; 

- transmiterea situației absențelor elevilor. 

Secretar-șef 

Secretar  

Director 

Director adjunct 

Dosar 

corespondență 

State de plată 

Aplicația SIIIR 

Eliberare 

adeverințe/foi 

matricole 

Documente 

specifice 

Bibliotecă 1-16.IX.2022 - verificarea aprovizionării cu manuale școlare; 

- verificarea distribuirii manualelor la toate clasele; 

Comisia de 

evidență și 

gestionare a 

manualelor școlare 

Director Procese-verbale 

Lunar  - verificarea fișelor pentru cititori; 

- întocmirea cataloagelor sistematice și alfabetice; 

- completarea documentației specifice bibliotecii. 

Bibliotecară 

Elevi  

Director adjunct Fișe cititori 

Catalog 

bibliotecă 

Permanent  - îndrumarea și controlul cadrelor didactice; Responsabili Director  Procese-verbale 
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Personal 

didactic/ 

Comisii și 

grupuri de 

lucru 

Lunar  - participarea la ședințele comisiilor pe discipline și domenii Cadre didactice Directori 

Responsabili 

comisii 

Procese-verbale 

16.IX – 

1.X.2022 

- verificarea planificărilor calendaristice; Cadre didactice Director 

Director adjunct 

 

Planificări 

calendaristice 

1-15.X.2022 - verificarea planurilor operaționale ale comisiilor și 

colectivelor de lucru; 

Responsabilii 

comisiilor și 

colectivelor de 

lucru 

Director 

Director adjunct 

Planuri 

operaționale 

1-15.X.2022 - monitorizarea efectuării ședințelor cu părinții; Educatori, 

învățători și 

diriginți 

Director adjunct 

Responsabil 

comisia 

diriginților 

Procese-verbale 

1-30.X.2022 - monitorizarea înscrierii cadrelor didactice la examenele de 

obținere a gradelor didactice; 

Cadre didactice Director 

Responsabil 

CMDFCD 

Dosare de 

înscriere 

1-10.X.2022 - verificarea completării cataloagelor școlare; Educatori, 

învățători și 

diriginți 

Director 

Director adjunct 

Responsabil 

verificare 

cataloage 

Informare în CP 

Proces verbal 

1-30.X.2022 - verificarea documentelor comisiilor și colectivelor de 

lucru 

Responsabili 

comisii  

Director 

Director adjunct 

Responsabil 

CEAC 

Portofolii 

comisii/ catedre 

1-30.X.2022 - verificarea portofoliilor cadrelor didactice Cadre didactice Director 

Director adjunct 

Responsabil 

CEAC 

Portofolii cadre 

didactice 

Conform 

graficelor de 

asistențe 

Eficientizarea activității de predare – învățare - evaluare Personal didactic Director 

Director adjunct 

Comisia pentru 

curriculum 

Responsabil 

CEAC 

Fișe de asistență 

Analiza în CP 

Plan de măsuri 

remediale 

 

 Conform 

graficului 

Monitorizarea activităților educative extrașcolare și 

extracurriculare 

Cadre didactice 

Elevi  

Director Informare CP 
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Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

Decembrie 

2022  

Iunie 2023 

Verificarea gradului de realizare a obiectivelor propuse în 

planurile operaționale ale fiecărei comisii/catedre/colectiv 

de lucru 

Responsabili  Director 

Director adjunct 

Responsabil 

CEAC 

Rapoarte de 

activitate 

Săptămânal  Verificarea proiectelor didactice ale profesorilor debutanți  Cadre didactice Comisia pentru 

curriculum 

Raport de 

monitorizare 

Noiembrie 

2022 - aprilie 

2023 

Verificarea pregătirii suplimentare pentru examenele finale Cadre didactice 

Elevi 

Director adjunct 

Comisia pentru 

curriculum 

Grafice de 

pregătire 

suplimentară 

Zilnic  Verificarea ținutei și comportamentului elevilor Profesor de 

serviciu 

Învățători și 

diriginți 

Profesor de 

serviciu 

Comisia de 

prevenire și 

combatere a 

violenței 

Plan de măsuri 

pentru 

remedierea 

deficiențelor 

constatate 

Zilnic  Verificarea prezenței la ore  a cadrelor didactice Cadre didactice Profesor de 

serviciu 

Director 

Director adjunct 

Analiza 

activității în CP 

Condica de 

prezență 

Zilnic  Verificarea completării condicii de prezență Cadre didactice Profesor de 

serviciu 

Responsabil 

condica 

Directori  

Analiza 

activității în CP 

Consemnări în 

condică 

Săptămânal  Verificarea cataloagelor, frecvența și notarea ritmică la toate 

clasele și toate disciplinele 

Cadre didactice 

Învățători și 

diriginți 

Directori 

Comisia de 

monitorizare a 

frecvenței și 

notării ritmice 

Informări în CA 

Rapoarte  

 La finalul 

fiecărui modul  

Verificarea gradului de utilizare a materialului didactic în 

cabinete și laboratoare 

Laboranți 

Cadre didactice 

Responsabili 

omisii 

Raport CA 
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ANEXA  1  

 

PLAN OPERAȚIONAL – Măsuri de orientare și optimizare a învățării; măsuri remediale stabilite ca urmare a aplicării evaluării inițiale 
 

Nr. 

crt. 

Obiective specifice Acțiuni/ Activități Termene Responsabilități Indicatori de evaluare 

1 Învăţarea prin efort 

şi autodisciplină, în 

vederea ameliorării 

rezultatelor școlare și a  

obţinerii performanţelor 

- Cunoaşterea completă și corectă a conţinuturilor și  

competenţelor prevăzute în  programelor şcolare şi 

în programele de examen, de către toți elevii şi 

profesorii 

-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 

Octombrie 2022 

 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

Comisia pentru 

curriculum 

 

 

Fiecare profesor 

 

Fiecare profesor 

Planificările 

calendaristice 

Caietele elevilor 

Proiecte didactice, 

planuri de învățare 

remedială 

Ponderea metodelor 

interactive față de 

metodele tradiționale 

aplicate 

2 Realizarea unei 

evaluări obiective, 

variate, coerente și 

eficiente 

 

 

 

 

 

-Organizarea unor simulări  scrise a examenelor 

naționale clasele a VIII-a, a XII-a 

-Aplicarea unor evaluări sumative utilizând modele 

de subiecte pentru examene naționale 

-Utilizarea eficientă a tuturor metodelor și 

instrumentelor de evaluare 

-Atenuarea erorilor de evaluare  

Martie 2023 

 

Noiembrie 2022  

Mai 2023 

 

Permanent  

Profesorii  de 

specialitate 

 

Comisia pentru 

curriculum 

 

Fiecare profesor 

Rezultatele simulărilor 

 

Rezultatele lucrărilor și 

analiza lor 

Rezultatele elevilor, fișe 

de progres 

Portofoliile cadrelor 

didactice 

3 Dimensionarea rațională a 

metodelor alternative de 

predare-învățare-evaluare 

-Aplicarea testelor iniţiale, de nivel/ progres şi 

discutarea lor, la fiecare an de studiu 

-Verificarea cantitativă şi calitativă a temelor pentru 

acasă 

-Realizarea notării şi aprecierii constante în cadrul 

fiecărei ore 

Octombrie 2022 

 

Lunar/ la finele 

unor capitole 

Săptămânal 

Permanent 

 

Fiecare profesor 

 

 

Fiecare profesor 

 

Fiecare profesor 

Testarea la toate clasele 

Analiza stilurilor de 

învățare 

Evitarea supraîncărcării 

Ritmicitatea notării 

 

4 Creşterea valorii 

formative a învăţării, 

urmărind formarea și 

dezvoltarea competențelor 

 

 

- Elaborarea şi aplicarea unor sarcini de lucru 

creative, diferenţiate, în funcţie de potenţialul 

intelectual al elevilor 

- Asigurarea caracterului formativ şi interdisciplinar 

al lecţiilor 

- Optimizarea exprimării orale şi scrise a elevilor 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Fiecare profesor 
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- Îmbogăţirea vocabularului activ al elevilor prin 

lectură, explicarea termenilor şi formularea unor 

enunţuri 

- Verificarea periodică a elevilor cu carențe majore, 

insistând pe acumularea noțiunilor de bază 

- Realizarea de asistențe și interasistențe de către  

membrii din fiecare arie curriculară, care vor urmări 

centrarea demersului didactic pe elevi, practicarea 

unor strategii didactice interactive și atingerea 

obiectivelor lecțiilor 

 

 

 

 

 

 

Lunar 

 

 

 

 

 

Director 

Director adjunct 

Comisia pentru 

curriculum 

Ponderea elevilor care 

ating standardele 

educaționale 

 

 

 

 

 

Proiecte didactice 

Fișe de asistență la ore 

5 Consilierea cadrelor 

didactice privind 

elaborarea 

planificãrilor şi a 

proiectãrii didactice 

- Studiul planurilor cadru, al programelor, al 

manualelor şi a structurii anului şcolar 

- Elaborarea planificărilor modulare/anuale şi de 

recapitulare finală şi a planurilor de lecţii 

- Predarea la termen a documentelor proiective 

solicitate de echipa managerială 

1-9.IX.2022 

 

9–30.IX.2022 

 

În prima 

săptămână 

a fiecărui modul 

Fiecare profesor 

 

Fiecare profesor 

 

Director adjunct 

Responsabilii 

comisiilor 

 

 

Planificări 

modulare/anuale 

Planuri de lecții 

Planificări pentru 

activitățile de recapitulare 

și evaluare sumativă 

Alte documente de 

proiectare 

6 Implicarea activă a 

părinților în formarea 

propriilor copii 

- Planificarea riguroasă a orelor de consiliere și 

suport educațional pentru părinți 

- Implementarea procedurilor pentru eficientizarea 

comunicării școală-familie 

- Monitorizarea ședințelor și lectoratelor cu părinții 

16 septembrie 

2022  

 

 

permanent 

Fiecare educator, 

învățător și 

diriginte 

 

Responsabilul 

Comisiei pentru 

activitatea cu 

familia 

Procese verbale 

 

Portofoliul consiliului 

clasei 

Caietul dirigintelui 

Catalogul clasei 

Carnetul de elev 

7 Diversificarea ofertei de 

activități extrașcolare 

- Proiectarea activităților extrașcolare în concordanță 

cu cerințele reale ale elevilor 

- Colaborarea eficientă cu comunitatea locală 

Permanent  Consilier educativ Programul activităților 

educative școlare și  

extrașcolare 

Număr elevi participanți 

Parteneriate 
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ANEXA  2  

 

PLAN  de asigurare a continuității activității 
 

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. Fluctuația de personal 
Asigurarea unor condiții optime de 

lucru pentru angajați 
Echipa managerială  

Fluctuația de personal este unul dintre cele 

mai nocive aspecte care pot afecta buna 

funcționare a instituției, ca urmare a 

migrației angajaților competenți/ calificați 

2. Deplasări interne și internaționale 

Distribuirea echitabilă a sarcinilor 

între angajații instituției; buna 

comunicare și diseminare a 

informației; 

Echipa managerială  

Comunicarea situaţiei îndeplinirii 

sarcinilor, asigurarea realizării acestora la 

timp cu personalul disponibil 

3. Concedii (de odihnă, medicale) 

Existenţa unui plan de înlocuire a 

angajaţilor aflaţi în concediu, de către 

colegi cu funcţii şi atribuţii similare; 

Elaborarea unor prevederi referitoare 

la delegarea de responsabilităţi în 

cazul absenţei unora dintre 

conducătorii instituției.         

Echipa managerială  

Comunicarea situaţiei îndeplinirii 

sarcinilor, asigurarea realizării acestora la 

timp, chiar în absenţa persoanelor 

desemnate iniţial să le realizeze. Delegarea 

dreptului de semnătură între conducătorii 

instituției pentru a asigura fluenţa 

circuitului documentelor.   

Cauza întreruperii: resurse materiale 

4. 
Lipsa consumabilelor și a 

materialelor didactice  

Derularea corespunzătoare a 

procedurilor de achiziţie, pentru 

furnizarea la timp a materialelor  

necesare desfăşurării în bune condiţii 

a activităţii instituției   

Persoanele cu 

atribuții 

administrative și 

financiar-contabile 

Lipsa temporară a consumabilelor 

determină dificultăţi în activitate şi 

nemulţumiri ale angajaţilor 

5. 
Defecţiuni ale aparaturii tehnice și de 

laborator  

Verificări periodice; Realizarea 

operaţiunilor de întreţinere necesare; 

Utilizarea judicioasă şi 

corespunzătoare a echipamentelor  

Personalul cu 

atribuții 

administrative care 

contactează firmele 

specializate cu 

întreținerea  

echipamentelor; 

personalul care 

Este necesar ca aparatura de laborator 

veche să fie înlocuită cu aparatură nouă şi 

performantă pentru facilitarea realizării cu 

rapiditate a activităților 
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utilizează 

echipamentele 

6. 

Întreruperi în funcţionarea reţelelor 

de internet, telefonie fixă/mobilă, 

electricitate  

Verificări periodice; Realizarea 

operaţiunilor de întreţinere necesare      

Personalul cu 

atribuții 

administrative cu 

atribuții specifice în 

fișa postului  

Mentenanţa şi remedierea rapidă a 

defecţiunilor diverselor reţele sunt necesare 

pentru buna desfăşurare a activităţii.  

Cauza întreruperii: 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 ME 

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 extern a instituției; 

Guvernul  

Consiliul local 

Asigurarea  reprezentării instituției pe plan 

intern şi extern constituie o necesitate.   

9. 

Fonduri insuficiente pentru 

asigurarea cheltuielilor de întreţinere  

şi reparaţii ale spaţiilor de lucru, 

echipamentelor IT și mijloacelor 

didactice  

Asigurarea fondurilor necesare 

pentru operaţiunile de întreţinere  şi 

reparaţii  

Primăria și Consiliul 

Local 

Existenţa unor spaţii de lucru adecvate şi a 

unei aparaturi performante sunt condiţii 

necesare bunei desfăşurări a activităţii 

Alte cauze 

10. 
Schimbările frecvente ale conducerii 

instituției 

Asigurarea stabilităţii în funcţii a  

conducerii instituției 
ISJ Suceava 

Stabilitatea în funcţii a conducerii asigură   

continuitatea activităţii    
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ANEXA   3 

 

PLAN  de îmbunătățire a calității activității (CEAC) 
 

 
Nr

crt 

Activități Tipul de activitate Obiective Termene Responsabilități Indicatori de 

realizare 

1 Evaluarea rezultatelor 

obținute de elevi la 

testările inițiale 

1.Intervenții/activități 

la nivel de curriculum 

și metodologie 

didactică 

Realizarea corectă și responsabilă a planificării 

și proiectării materiei, luând in considerare 

rezultatele obținute la testările inițiale; 

Recuperarea materiei de studiu (capitolul/tema) 

la care elevii au întâmpinat dificultăți; 

Analiza obiectivă și relevantă ai itemilor din 

testările inițiale. 

01.11.2022 Toate cadrele 

didactice, 

responsabilii de 

comisii si arii 

curriculare, CEAC 

Planificări revizuite 

Teme pentru 

recuperare  

Programe  de 

recuperare 

2 Îmbunătățirea calității 

actului de evaluare . 

1.Intervenții/activități 

la nivel de curriculum 

și metodologie 

didactică 

Evaluarea obiectiva a elevilor; 

Formularea clară a obiectivelor și a itemilor; 

Informarea elevilor cu privire la punctajul 

acordat pentru fiecare item; 

Elaborarea măsurilor de recuperare a materiei 

20.12.2022 Toate cadrele 

didactice, 

responsabilii de 

comisii si arii 

curriculare, CEAC, 

Directori 

Îmbunătățirea cu 

10% a rezultatelor 

elevilor; Formarea 

unor competente de 

autoevaluare la elevi; 

Stabilirea unui 

program de remediere 

a elevilor cu lacune. 
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3 Actualizarea 

conținutului 

portofoliilor cadrelor 

didactice, catedrelor și 

comisiilor, utilizate ca 

documente de bază în 

procesul de evaluare 

internă 

1. Intervenții/activități 

la nivel de curriculum 

și metodologie 

didactică 

2. Activități la nivel 

extracurricular 

6. Activitati la nivelul 

managementului 

unității școlare 

Continuarea unei culturi şi a unei mentalităţi a 

calităţii la nivelul întregului personal al şcolii 

30.11.2022 Toate cadrele 

didactice, responsabilii 

de comisii si arii 

curriculare, CEAC 

fișe de verificare a 

portofoliilor 

profesorilor, 

diriginților, 

responsabililor de 

comisii și arii 

curriculare 

4 Evaluarea eficientei 

activităților educative 

prin analiza impactului 

proiectelor asupra 

creșterii 

randamentului școlar 

2. Intervenții/activități 

la nivel extracurricular 

5. Activități de proiect 

Selectarea proiectelor care interesează elevul; 

Atragerea unui număr mare de elevi in 

activitățile din proiect; 

Folosirea achizițiilor ca suport în procesul 

instructiv educativ. 

Permanent, 

până la 

finalul 

anului 

școlar 

Directori 

CEAC 

Responsabili 

subcomisii, Consilierul 

educativ 

Proiectul 

Portofoliul 

proiectului; 

Numărul de elevi 

beneficiari 

Rezultatul pe care îl 

dă chestionarul 
aplicat; 

5 Încurajarea cadrelor 

didactice de a se 

implica în desfășurarea 

unor proiecte școlare și 

extrașcolare 

2. Intervenții/activități 

la nivel extracurricular 

4. Activități privind 

resursa umana 

5. Activități de proiect 

Îmbunătățirea calității activităților educative Permanent, 

până la 

finalul 

anului 

școlar 

Directori 

Responsabili 

subcomisii CEAC, 

Consilierul 

educativ 

Diseminarea 

informațiilor, 

dezbateri, 

Planurile si 
rezultatele 
proiectelor avizate 

6 Reducerea 

absenteismului școlar 

în rândul elevilor de 
liceu. 

1. Intervenții/activități 

la nivel de curriculum 

2. Intervenții/activități 

la nivel extracurricular 

Reducerea numărului de absențe nemotivate; 

Micșorarea riscului de abandon școlar; 

Asigurarea monitorizării absențelor. 

Permanent, 

până la 

finalul 

anului 

școlar 

Directori, Consilierul 

educativ, Cadrele 

didactice, diriginți 

Părinți 

Scăderea cu 5% a 

numărului de 

absențe nemotivate; 

Scăderea cu 5% a 

numărului notelor 

scăzute la purtare 
pentru absențe. 

7 Îmbunătățirea 

comunicării interne 
3. Intervenții/activități 

privind baza materială 

și dotarea școlii 

Realizarea unei comunicări eficiente dinspre 

conducerea școlii, cadre didactice , elevi și 

invers. 

Permanent, 

până la 

finalul 

anului 
școlar 

Directori, Personalul 

didactic şi nedidactic 

auxiliar 

Aplicare/interpretare 

chestionar de 

satisfacție 

8 Actualizarea bazei de 
date a școlii în vederea 
funcționării și raportării 

3. Intervenții/activități 
privind baza materială 
și dotarea școlii 

Asigurarea comunicării interne/externe 
eficiente; 
Asigurarea comunicării interne/externe 

Permanent, 
până la 
finalul 

Directori 
Secretar șef 
Informatician 

Completarea bazei 
de date; 
Informări corecte; 
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 corecte la nivel național 

şi local; 

 eficiente; 

Monitorizarea rezultatelor evaluărilor 

interne/externe. 

anului 

școlar 

  

9 Participarea cadrelor 

didactice la cursuri de 

formare profesională, 

perfecționare 

4. Activități privind 

resursa umana 

6. Activități la nivelul 

managementului 

unității școlare 

Formarea profesională a cadrelor didactice. 

Promovarea misiunii si viziunii scolii noastre 

prin organizarea unor dezbateri periodice in 

cadrul unor consilii profesorale cu tematica 

adecvata. 

Permanent, 

până la 

finalul 

anului 

școlar 

Directori, Personalul 

didactic și nedidactic 

auxiliar 

Cu 10% mai multe 

acțiuni în colaborare 

cu: CCD, instituții 

formare, cabinetul 

medical, psiholog 

consilier, foști 

absolvenți cu cariere 

de succes, 
comunitate locala. 

10 Revizuirea periodică a 

ofertei educaționale 

a școli 

1. Activități la nivel de 

curriculum și 

metodologie didactica 

2. Intervenții/activități 

la nivel extracurricular 

Definirea ofertei educaționale prin cunoașterea 

așteptărilor din partea părinților, a comunității, 

a educabililor. 

Congruenta ofertei cu cerințele comunității 

Creșterea/menținerea numărului de elevi care 

aleg oferta scolii noastre. 

semestrial Directori, Comisia de 

curriculum, CEAC, 

părinții, elevi 

Pliant; 

Chestionar 

satisfacție 

beneficiari; 

Site-ul școlii 

Ziua Porților 
Deschise 

11 Revizuirea 

documentației CEAC în 

funcție de noile situații 

1,2,3,4,5,6. Revizuirea și îmbunătățirea 

procedurilor și a documentelor CEAC în 

funcție de situațiile noi care pot apărea 

Permanent, 

până la 

finalul 
anului 

școlar 

Director 

Comisia 

CEAC 

Elaborarea 

documentelor 

corectă, conformă 
cu standardele 

calității în educație 

NOTA: TIPURILE DE ACTIVITATI la care se face referire sunt: 

1. Activități la nivel de curriculum si metodologie didactica 2. Activități la nivel extracurricular 

3. Activități privind baza materială 4. Activități privind resursa umană 

5. Activități de proiect 6. Activități la nivelul managementului unității școlare 

  

Responsabil CEAC, prof. Magherca Mariana 
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ANEXA   4 

 

CALENDARUL activităților educative școlare și extrașcolare pentru anul școlar 2022 - 2023 
 

    

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii Termen Responsabil Resurse umane 

 

Obs. 

Grup ţintă Parteneri 

1. Deschiderea festivă a anului școlar 2022 - 2023 

 

 

05.09.2022 Director  

Director adjunct –  

 

Elevii 

părinţii 

Reprezentanţi ai 

administraţiei locale 

Preotul 

Reprezentanţi ai poliţiei 

 

2. Școala și colaboratorii ei. Parteneriate educative 

cu alte şcoli și instituţii din ţară şi Europa. 

Permanent Director  

Director adjunct  

 

Elevii din clasele 

gimnaziale şi 

liceale 

Reprezentanti si 

Programului Parrainage 

Franta 

ONG-uri 

 

 

 

3. Program Parrainage Conform 

graficului 

Prof. Jbanca Daniela Elevi cu situaţie 

materială precară 

Comunitatea 

şcolară şi locală 

Parrainage Franţa  

4. Programul Internaţional Eco- Şcoala : 

- reînscrierea școlii în program și realizarea 

documentației proiectului 

- activităţi de ecologizare desfăşurate în orizontul 

local 

- concursuri (eco-coduri, confecţionarea de 

obiecte din materiale refolosibile)   

- acţiuni de colectare a maculaturii şi a fierului 

vechi 

- selectarea deşeurilor 

- economisirea apei, energiei, combaterea 

poluării etc. 

 

 

Octombrie 

2022 

 

 

Conform 

graficului 

existent în 

proiect 

 

 

Coordonator 

Program  

Eco-Şcoala  

prof. Szabó Cristina 

prof.Obadă Ingeborg 

Comitetul Eco-

Şcoală 

 

 

Elevii şcolii şi 

comunitatea locală 

 

 

CCDG 

ISJ 

Agenţia de Mediu 

Parcul Naţional Călimani 

Eco – Şcoala  

 

5. Programul Internaţional LeAF: Octombrie 

2022 

Coordonator 

Program  

Elevii şcolii  CCDG 

I.S.J. 
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- reînscrierea școlii în program și realizarea 

documentației proiectului 

- diverse tipuri de acţiuni care vizează educaţia 

ecologică a elevilor din ciclul primar 

Conform 

graficului 

existent în 

proiect 

 

LeAF 

Prof. Năstase 

Loredana 

Ocolul Silvic Privat Dorna 

Candrenilor 

Şcoli partenere 

 

6. Fascinația lecturii 

- activități culturale de promovare a lecturii în 

rândul elevilor 

Permanent 

 

 

Bibliotecarul școlii 

Pentelescu Daniela 

Prof. de limba 

română 

Comunitatea 

şcolară şi locală 

 

 

Sponsori 

ISJ Suceava  

 

 

7.  Agricultura în zona de munte 

- activităţi practice 

- dezbateri 

- participarea cu standuri publicitare la diferite 

expoziţii agricole 

- implicarea în proiecte internaționale 

Conform 

graficului 

Ing. Pavel Dan 

Prof. Pușcașu 

Manuela 

Prof. Popescu 

Broștescu Gina 

Prof. Broștescu 

Lucian 

Elevii liceu profil 

agroturism. 

CFIDEC 

Federaţia Agricultorilor de 

Munte etc. 

 

9. Programul Junior Achivement 

- încheierea de acorduri, parteneriate 

educaţionale cu coordonatorii naţionali ai 

programului 

- desfăşurarea de activităţi conform programului 

Conform 

graficului 

Director adjunct 

prof. Pavel Felicia 

Prof. diriginți 

 

Elevii, profesorii Junior Achivement 

Worldwide 

 

10. Sărbătorirea evenimentelor istorice importante 

prin diverse activități educativ-culturale 

Conform 

calendarului 

Prof. Dolineanu 

Alina 

Toți prof. școlii 

Elevi, profesori, 

părinţi 

Reprezentanţi ai 

administraţiei locale 

 

 

11. Datini și obiceiuri de iarnă 

- serbări „ În întâmpinarea lui Moş Crăciun ” 

- concert colinde  

- datini și obiceiuri de iarnă 

- festivalul măștilor 

decembrie 

2022 

Toate cadrele 

didactice 

Elevi, profesori, 

părinţi 

Clubul copiilor  

12. Consiliul Școlar al Elevilor 

- activități specifice de educație peer to peer 

 

Conform 

graficului 

Elevii din consiliu 

prof. Mitric Natalia 

Elevi, profesori, 

părinţi 

ISJ, CJE, CNE  

13. Inscrierea în diverse concursuri, olimpiade, 

organizate la nivel naţional , judeţean , local 

 

 

Conform 

calendarului 

Cadrele didactice Elevi, profesori I.S.J. 

C.C.D 
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14. Mărţișoarele – un simbol al primăverii 01.03 – 

08.03.2023 

Toate cadrele 

didactice 

Comunitatea 

şcolară şi locală 

Reprezentanţi ai 

administraţiei locale 

 

 

15. Programul Internaţional Eco- Şcoala : 

- activităţi de ecologizare desfăşurate în orizontul 

local 

- sărbătorirea unor evenimente din aclendarul 

ecologic – Ziua Apei , Ziua Pământului , Ziua 

Mediului etc. 

- activităţi cu caracter informaţional şi de 

educaţie pentru ariile naturale protejate din 

România  

- reevaluare externă program - CCDG 

 

 

Conform 

graficului 

Coordonator 

Program  

Eco-Şcoala  

prof. SzabóCristina 

prof. Obadă 

Ingeborg 

Comitetul Eco - 

Şcoală 

Comunitatea 

şcolară şi locală 

CCDG 

I.S.J 

Agenţia de Mediul  

Parcul Naţional Călimani 

Ocolul Silvic Dorna 

Candrenilor 

 

 

16. Participarea la diverse concursuri sportive Conform 

graficului 

Prof. Magherca 

Cristian 

Elevii, profesorii , 

părinţii 

Sponsori - agenţi 

economici din orizontul 

local 

I.S.J. 

 

 

17. „ Ziua internaţională a copilului ” – carnaval , 

concursuri , desene pe asfalt 

01.06.2023 Toate cadrele 

didactice 

Elevi , profesori, 

părinţi 

I.S.J. 

Reprezentanţi ai 

administraţiei locale 

Sponsori - agenţi 

economici din  

orizontul local 

 

 

 

 

18. Închiderea festivă a anului şcolar 

- serbare şcolară  

- premierea elevilor cu rezultate deosebite la 

învăţătură şi purtare 

iunie 2023 Toate cadrele 

didactice 

Comunitatea 

şcolară şi locală 

Reprezentanţi ai 

administraţiei locale 

Sponsori - agenţi 

economici din orizontul 

local 

 

 

            Coordonator Proiecte și programe educative, 

             Prof. Obadă Ingeborg 
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ANEXA   5 

 

PLAN operațional - Mentorat didactic și formare pentru cariera didactică 

 
Atribuțiile CMDFCD, conform ROFUIP 2022, art. 72 (4) 

Atribuţiile comisiei pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică sunt următoarele: 

a) asigură, la nivelul unităţii de învăţământ, planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor din domeniul formării în cariera didactică; 

b) realizează diagnoza de formare continuă la nivelul unităţii de învăţământ; 

c) asigură evaluarea stadiului de îndeplinire a condiţiei de formare pentru personalul didactic şi validează, după evaluare, îndeplinirea condiţiei de formare prin 

acumularea numărului de credite profesionale transferabile legal prevăzut, inclusiv prin recunoaşterea şi echivalarea în credite profesionale transferabile, a 

rezultatelor participării personalului didactic la programe pentru dezvoltare profesională continuă şi pentru evoluţia în cariera didactică; 

d) asigură monitorizarea impactului formării cadrelor didactice asupra calităţii procesului de predare - învăţare - evaluare şi a progresului şcolar al elevilor; 

e) organizează activităţi pentru dezvoltare profesională continuă - acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

f) implementează standardele de formare asociate profilului profesional al cadrelor didactice; 

g) consiliază cadrele didactice în procesul de predare - învăţare - evaluare, inclusiv în sistem blended learning/online; 

h) realizează graficul activităţilor de practică pedagogică şi monitorizează activitatea profesorilor mentori, în cazul în care unitatea de învăţământ 

este şcoală de aplicaţie; 

i) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice de mentorat didactic pentru cadrele didactice debutante, în vederea susţinerii examenului naţional pentru 

definitivare în învăţământul preuniversitar; 

j) realizează rapoarte şi planuri anuale privind dezvoltarea profesională continuă şi evoluţia în cariera didactică a personalului didactic încadrat în 

unitatea de învăţământ; 

k) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

 

Pentru anul școlar 2022-2023 activitatea comisiei CMDFCD trebuie să se axeze în continuare pe: 

- formarea și perfecţionarea continuă a personalului didactic 

- perfecţionarea continuă a activităţii de predare- învăţare- evaluare; 

- monitorizarea activităţii de formare/ perfecţionare la nivelul catedrelor sau comisiilor prin formele cunoscute; 

- participarea cadrelor didactice la modulele de formare în specialitate; 

- participarea cadrelor didactice la modulele de formare tematice din alte domenii decât specialitatea. 

 

PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI: 

- Informarea cadrelor didactice privind OME nr.4224/06.07.2022 

- Întocmirea bazei de date privind numărul de credite accumulate în ciclul incomplet de la definitivat conform art.60 din OME 

mr.4224/06.07.2022 
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- Informarea cadrelor didactice privind depunerea dosarelor pentru evaluarea stadiului de îndeplinire a condiției de formare conform art.66 din OME NR 

4224/06.07.2022 

- Prezentarea situației privind acumularea numărului de credite de către cadrele didactice în Consiliul profesoral, în perioada 01.11- 15.11.2022; 

- Comunicarea situației centralizate privind acumularea de credite către ISJ în perioada 16.11-30.11.2022; 

- Eliberarea de adeverințe cadrelor didactice care îndeplinesc condiția de formare, după primirea modelului de la Ministerul Educației; 

- Informarea cadrelor didactice asupra metodologiei de înscriere la definitivat și gradele didactice; 

- Întocmirea dosarelor pentru cadrele didactice care se înscriu la definitivat sau grade didactice; 

- Realizarea bazei de date despre cursurile de formare și perfecționare urmate de cadrele didactice; 

- Completarea fisei individuale de formare continua; 

- Monitorizarea participării cadrelor didactice la activitățile cercurilor pedagogice, conferințe, simpozioane; publicarea de material în reviste de specialitate, 

publicarea de carte de specialitate. 

 

Indicatori de performanță: 

-Participarea cadrelor didactice în proporție de 90% la cursurile de formare; 

-Înscrierea și participarea la examene cu scopul obținerii gradelor didactice; 

-Completarea machetei cu situația perfecționării cadrelor didactice; 

-Activități didactice bazate pe motode activ participative. 

 

ACTIVITĂȚI RESPONSABILI RESURSE 

UMANE/MATERIALE/F

INANCIARE 

TERMEN MODALITĂȚI DE 

EVALUARE 

Asigurarea de resurse umane în învățământul 

preuniversitar 

Directori 

Comisii de mobilitate 

Consiliul de 

Administrație 

 

Responsabili comisii pe 

discipline 

Plan cadru 

Plan de școlarizare 

Permanent 

 

Legislația în vigoare 

Încadrarea personalului 

didactic 

Realizarea unui sistem intern de comunicare 

rapid, eficient și transparent 

Director 

Director adjunct 

Secretar 

Responsabil comisii pe 

discipline si domenii 

Permanent 

 

Respectarea legislației 

și a termenelor stabilite 

Procurarea actelor normative și programelor în 

domeniul curriculumului, a metodologiilor, 

ofertelor C.C.D. și a altor instituții furnizoare 

de stagii de formare 

Director 

Responsabil CMDFCD 

Secretar 

Membrii comisiei 

 

 

 

Personal didactic 

Instrumente IT 

Birotica 

Materiale didactice 

specifice curriculumului 

national si la decizia scolii. 

Permanent 

 

Mapa legislativă a şcolii  

Dosarul de 

corespondență cu 

ISJ/CCD  

Registrul de intrări-

ieșiri 
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Întocmirea bazei de date privind numărul de 

credite acumulate în ciclul incomplet de la 

definitivat conform art.60 din OME 

nr.4224/06.07.2022 

Responsabil CMDFCD 

Membrii comisiei 

Noiembrie 2022 Permanent  Mapa legislativa a scolii 

Macheta ISJ 

Întruniri de lucru în scopul diseminării 

informatiilor, cunoașterii și dezbaterii actelor 

normative, metodologiilor, precizărilor I.S.J., 

stabilirii programelor etc. 

Responsabil CMDFCD Cadre diddactice  Permanent Procese verbale 

Informarea cadrelor didactice privind 

depunerea dosarelor pentru evaluarea stadiului 

de îndeplinire a condiției de formare conform 

art.66 din OME nr 4224/06.07.2022. 

Responsabil CMDFCD 

Membrii comisiei 

Cadre didactice Octombrie 

2022 

Consiliul profesoral 

Proces verbal 

Depunerea dosarelor  pentru echivalare in CPT 

programe de abilitate functionala, analiza 

dosarelor, echivalarea activitatilor, eliberarea 

adeverintelor cf. modelului de la Ministerul 

Educatiei. 

Director 

Responsabil comisie 

pentru mentorat didactic 

si formare in cariera 

didactica 

Personal didactic 

 

Noiembrie 

2022 

Monitorizare  

Prezentarea situației privind acumularea 

numărului de credite de către cadrele didactice 

în Consiliul profesoral, în perioada 01.11- 

15.11.2022 

Responsabil CMDFCD Personal didactic  Noiembrie 

2022 

Consiliul profesoral  

Proces verbal 

Stabilirea problemelor prioritare în domeniul 

perfecționării – aplicarea chestionarelor 

analiza de nevoi formare profesionala. 

Membrii  CMDFCD Cadre didactice  

 

Ianuarie 

2023 

 

Monitorizare 

Fise asistenta  

 

Popularizarea ofertei de formare și 

perfectionare a școlii pentru cadrele didactice 

Director 

Responsabil CMDFCD 

Personal didactic Ianuarie 

2023 

Oferta CCD Suceava 

Participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare, la cursuri de perfectionare, la alte 

activitati stiintifice/ publicistice, simpozioane 

si conferinte etc. 

Director 

Responsabil CMDFCD 

Personal didactic 

Materiale did.specifice 

curriculumului national si la 

decizia scolii. 

Cf. 

planificarii 

 

Raportare 

Monitorizare 

Consilierea cadrelor didactice debutante Prof. Magherca Cristian 

Prof. Inv.presc.Candrea 

Laura  

Cadre didactice debutante Permanent Monitorizare 

Fise asistenta 

Participarea cadrelor didactice la examenul de 

definitivare, grad didactic II si grad didactic I 

Director 

Responsabil CMDFCD 

Personal didactic inscris la 

grade did. 

Conform 

calendarului

Documente doveditoare 

Monitorizare 
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/grafice 

examen 

Alocarea unui fond  din bugetul de venituri si 

cheltuieli, pentru formarea cadrelor didactice 

Director 

Contabil 

Bugetul de venituri si 

cheltuieli 

Decembrie 

2022 

Proiect de buget 

Legislatia in vigoare 

Intocmire raport anual privind activitatea 

desfasurata in cadrul comisiei 

Responsabil CMDFCD - Iunie 2023 Raport anual  

 

Cadrul legislativ de perfecţionare a cadrelor didactice : 

✓ Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011) 

✓ Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile O.M.E. 4.224/06/07/2022 

✓ Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar (OMECTS. nr 5561/2011) 

✓ Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 

✓ Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale care ocupă funcţii de educatoare, institutori, maistru instructor, antrenor (OMECTS. 

nr 5484/2011) 

✓ Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile (OMECTS. nr 5562/2011) 

✓ Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia 

(OMECTS. nr 5564/2011) 

                                                                                     

 

Întocmit, Responsabil CMFCD  

                                                                                                                                      Prof. Piticariu Simona Nicoleta 
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ANEXA   6 

 

PLAN de dezvoltare profesională a personalului didactic auxiliar și nedidactic 
 

Acțiuni/ Activități pentru atingerea obiectivelor Rezultate așteptate Termen Responsabilități Parteneri 

Obiectiv: Stimularea dezvoltării profesionale și personale a personalului didactic auxiliar și nedidactic 

Identificarea nevoilor de formare a angajaților pentru 

îmbunătățirea activității desfășurate în scopul îndeplinirii 

sarcinilor 

 

Numărul/ ponderea angajaților 

participanți la cursuri de 

formare în domenii 

corespunzătoare nevoilor 

specifice identificate la nivelul 

școlii 

An școlar 2022-

2023 

Echipa 

managerială 

Compartimentele 

Secretariat, 

Administrativ, 

Financiar-

contabil 

Furnizori de 

formare  

Participarea la cursuri de formare/specializare/perfecționare a 

tuturor categoriilor de personal, în funcție de exigențele postului 

Creșterea eficienței activităților An școlar 2022-

2023 

Personal didactic 

auxiliar și 

nedidactic 

Furnizori de 

formare 

ISJ, CCD 

Suceava 

Consultarea publicațiilor Monitoul Oficial și a tuturor 

documentelor ce conțin ordine, norme, dispoziții legale 

Aplicarea corectă și la timp a 

legislației în vigolare 

permanent Personalul 

didactic auxiliar 

și nedidactic 

Monitorul 

oficial 

Legislația în 

vigoare 

Prezentarea, dezbaterea, analiza, însușirea modului de aplicare a 

prevederilor legislative în cadrul fiecărui compartiment funcțional 

Îmbunătățirea calității activității 

desfășurate, în concordanță cu 

cerințele actuale și îndeplinirea 

sarcinilor conform fișei postului 

cu aplicarea strictă a legislației 

în vigoare 

permanent Personalul 

didactic auxiliar 

și nedidactic 

Responsabilii de 

compartimente 

Obiectiv: Pregătirea profesională a personalului didactic auxiliar și nedidactic 

Participarea la cursuri de calificare/ perfecționare a personalului 

nedidactic (internat-cantină, centrale termice, îngrijitori ș.a.), 

asigurându-se concordanța între cerințele postului și competențele 

angajaților 

Îndeplinirea sarcinilor din fișa 

postului 

An școlar 2022-

2023 

Echipa 

managerială 

Administrator 

patrimoniu 

Furnizori de 

formare 

Respectarea, de către toți angajații, a codului de etică profesională 

și promovarea imaginii școlii – prin comportament, atitudine, 

Starea de bine a angajaților, 

elevilor, părinților 

Imaginea unității școlare 

permanent Toți angajații 

școlii 
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responsabilitate, seriozitate, implicare, comunicare – atât în cadrul 

unității școlare cât și în afara acesteia. 

Realizarea unei comunicări eficiente și pozitive între diferitele 

niveluri ierarhice ale structurii organizatorice și între 

compartimente, în cadrul sistemului de management al calității și 

vizând eficacitatea acestuia 

Creșterea calității serviciilor 

educaționale 

permanent Echipa 

managerială 

Responsabilii de 

compartimente 

Toți angajații 

unității școlare 

 

 

 

ANEXA   7 

 

PLANUL activităților de tranziție de la școală la locul de muncă 
 

Acțiuni/ Activități pentru atingerea obiectivelor Rezultate așteptate Termen Responsabilități Parteneri 

Obiectiv: Asigurarea formării profesionale a elevilor în condiții similare viitorului loc de muncă; Dezvoltarea competențelor cheie și a competențelor 

profesionale corespunzătoare meseriei alese,  în vederea integrării cu succes pe piața muncii; responsabilizarea elevilor privind propria formare profesională. 

- Parcurgerea programelor de educație și formare profesională, 

concentrate asupra creșterii relevanței rezultatelor învățării 

(dobândite la locul de muncă); 

- Identificarea operatorilor economici parteneri, corespunzător 

domeniilor de pregătire profesională; 

- Furnizarea oportunităților de învățare ce nu pot fi valorificate în 

spațiul școlar; 

- Dezvoltarea competențelor transversale: gestionarea timpului, 

ascularea activă, munca în echipă, spiritul de inițiativă ș.a. 

 

 

Dezvoltarea parteneriatelor și 

adaptarea curriculumului în 

dezvoltare locală la realitățile 

pieței muncii 

Nivel superior al abilităților de 

comunicare, rezolvare de 

probleme, încredere, 

determinare, lucru în echipă 

 

 

 

An școlar 2022-

2023 

 

 

 

Cadrele didactce 

Diriginții 

claselor de liceu 

și școala 

profesională 

 

 

 

Operatori 

economici 

parteneri 

Obiectiv: Multiplicarea acțiunilor privind educația pentru carieră și formarea/dezvoltarea abilităților care contribuie la creșt 

-Activități de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și 

revizuire a componentei locale a curriculumului (CDL) 

- Utilizarea în precesul de predare – învățare – evaluare a 

metodelor activ-participative și a unor strategii de învățare 

adaptate stilurilor individuale de învățare, nevoilor, abilităților și 

gradului de motivare pentru fiecare elev. 

- Activitățile desfășurate în timpul stagiilor de practică trebuie să 

respecte curriculumul de specialitate, iar elevul trebuie să atingă 

Elaborarea materialelor de 

predare – învățare – evaluare 

necesare impementării CDL 

Actualizarea parteneriatelor cu 

operatorii economici 

Documentele școlare (fișe de 

observare, fișe de evaluare, fișe 

de lucru, jurnal de practică, 

An școlar 2022 

– 2023 

 

 

 

Conform 

Graficului de 

instruire 

Echipa 

managerială 

Cadrele 

didactice din aria 

curriculară 

”Tehnologii” 

 

Profesorii de 

instruire 

Operatori 

economici 

parteneri 

 

Alte instituții și 

orgnizații 

implicate în 

educația 
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standardele de pregătire/ unitățile de competențe și să respecte 

normele de securitate și sănătate în muncă. 

- Modalitățile de evaluare a pregării dobândite  de elevi pe 

perioada stagiului de practică trebuie să fie clar precizate în anexa 

contractului de pregătire practică. 

proiecte ș.a.) sunt corect și 

complet întocmite de către elevi 

Caietele de practică sunt 

complet întocmite, sunt 

verificate periodic și avizate de 

către tutorele de practică și 

cadrul didactic responsabil 

practică 

comasată 

practică, maiștrii 

instructori 

Tutorii de 

practică 

profesională a 

elevilor 

Obiectiv: Organizarea procesului educațional în sensul cunoașterii de sine și identificării potențialului  fiecărui elev 

-Campanii de informare/ conștientizare/ mediatizare, ce vizează 

diseminarea informației privind tranziția de la școală la locul de 

muncă 

- Dezvoltarea activității de formare continuă, cu implicarea 

partenerilor școlii 

Elaborarea de materiale pentru 

consilierea și orientarea 

profesională a elevilor 

Implementarea Planului de 

acțiune privind orientarea 

pentru carieră 

Promovarea/ diseminarea 

rezultatelor stagiilor de practică 

în străinătate derulate prin 

proiectul Erasmus+ 

 

 

An școlar 2022 - 

2023 

 

 

Consilier școlar 

Consilier 

educativ 

Diriginți 

Coordonator și 

participanți 

Erasmus+ 

 

 

Părinți 

Comunitatea 

locală 

Operatori 

economici 

parteneri 

-Consilierea elevilor privind orientarea pentru carieră 

- Participarea elevilor la simularea unor concursuri de angajare 

- Crearea/actualizarea unei baze de date privind situația locurilor 

de muncă vacante și documentele necesare angajării 

Monitorizarea inserției socio- 

profesionale a absolvenților; 

completarea periodică a bazei 

de date privind traseul socio- 

profesional al absolvenților 

Valorificarea rezultatelor 

analizei inserției socio-

profesionale a absolvenților 

 

An școlar 2022 - 

2023 

Echipa 

managerială 

Profesorii 

diriginți 

Consilierul 

școlar 

 

CJRAE 

AJOFM 

Operatori 

economici 

parteneri 

 

             Director adjunct, prof. Pavel Felicia 
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CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 
 

 Planul managerial al Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor este documentul de planificare 

strategică prin care este prezentată comunității, beneficiarilor direcți și indirecți ai serviciilor educaționale 

oferite de școală și altor factori interesați – politica instituției în ceea ce privește dezvoltarea pe termen scurt 

și mediu, modul în care se fa realiza atingerea obiectivelor și țintelor asumate. 

 Racordarea școlii la nevoile comunității se realizează prin consultarea beneficiarilor cu privire la 

nevoile și așteptările pe care le au în legătură cu pregătirea și formarea inițială și continuă, cu buna 

conviețuire și integrare la nivel social și profesional. 

 Se are în vedere, de asemenea, aplicarea unor politici de marketing educațional, care să susțină 

dezvoltarea unității școlare și creșterea calității serviciilor educaționale. 

 

Programul activităților de consultare, monitorizare și evaluare 

 

Nr. 

crt. 

Activități/ Acțiuni Responsabili/Parteneri Termen 

1. Consultarea partenerilor sociali cu privire la 

proiectul planului de școlarizare 

Operatori economici 

Reprezentanții 

administrației locale 

Școli gimnaziale 

CJRAE 

Noiembrie- 

decembrie 2022 

2. Identificarea nevoilor de formare profesională la 

nivel local, județean, regional 

Administrația locală, 

județeană 

AJOFM 

Operatori economici 

Noiembrie-

decembrie 2022 

3.  Monitorizarea internă a activității 

compartimentelor funcționale 

Echipa managerială 

Responsabilii 

compartimentelor 

La sfârșitul 

fiecărui modul 

4.  Monitorizarea internă a activității prin intermediul 

CEAC 

CEAC Permanent 

5.  Analiza infomațiilor privind progresul realizat în 

atingerea obiectivelor 

Echipa managerială permanent 

6.  Comunicarea acțiunilor corective propuse prin 

raportare la rezultatele obținute 

Echipa managerială 

Responsabilii comisiilor 

și compartimentelor 

Conform 

graficului 

7.  Autoevaluare/ Evaluare internă Tot personalul școlii 

Echipa managerială 

Anual, conform 

calendarului 

8.  Monitorizare externă CLDPS Reprezentanți CLDPS Conform 

planificării 

9.  Analiza activității derulate prin raportare la 

indicatorii PAS 

Echipa managerială 

Reprezentanții 

partnerilor 

CA 

Anual 

10.  Actualizarea PAS din perspectiva atingerii 

țintelor/ obiectivelor generale și specifice 

Echipa managerială 

CA 

Noiembrie-

decembrie 2022 

 

 

 

 

Director,       Director adjunct, 

 

Prof. Pîrvu Valentina      Prof. Pavel Felicia 


