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MANAGEMENTUL  ŞCOLAR        
Obiective specifice:  Optimizarea coordonării şi monitorizării întregii activităţi din şcoală   şi  realizarea unui management implicativ                                                                                        
Nr. 
crt. 

Strategii. Direcţii de acţiune Termen Evaluare Responsabilităţi Resurse 

1.1. 
Stabilirea obiectivelor  anuale şi semestriale ale activităţii în 
funcţie de rezultatele anului şcolar precedent şi de analiza 
F.S.O.A. 

22.10.2014 
14.01.2015 

Analiză în C.A. 
sept 2014, feb 2015 

 dir. Pop Corina Virginia 
 dir.adj. Feher Andrei 

Rapoartele rezultatelor activităţii din anul şcolar 2013/ 
2014 

1.2. 

Proiectarea activităţii la nivel de şcoală: 

 programul activităţilor C.A. şi al Comisiilor metodice şi 
altor comisii 

 planul activităţilor CA, CP şi CEAC 

 reactualizarea fişei-post pentru cadrele didactice şi 
personalul nedidactic 

01.10.2014 
03.02.2015 

Analiză în C.A. 
dec 2014 feb. 2015 

 dir. Pop Corina Virginia 
 dir.adj. Feher Andrei 
 Responsabilii de comisii 
metodice şi CEAC 

Rezultatele analizei activităţii anului şcolar precedent 
Raport de evaluare externă privind calitatea în 2013-
2014 

1.3. 
Coordonarea şi monitorizarea activităţilor de Evaluare şi  
Asigurare a Calităţii în educaţie 

10.12.2014 
03.06.2015 

Raport în C.A. 
Raport anual 
Raport de autoevaluare 

 dir. Pop Corina Virginia 
 prof. Valeria Fărcaş  
 prof. Marius Tănasă 

Plan operaţional elaborat de CEAC 
Plan de îmbunătăţire elaborat de CEAC 

1.4. 
Coordonarea relaţiilor de parteneriat cu şcolile din 
străinătate, a activităţii de formare continuă şi de 
reconversie profesională, a proiectelor şi programelor şcolii 

10.12.2014 
03.06.2015 

Analiză în C.A. 
iun. 2015 

 prof. Feher Cristina 
 prof. Cătinean Bogdana 
 prof. Lupaş Ioana  

Materiale didactice, logistică, curriculum, portofolii 
metodologice, etc. 
Proiecte de parteneriat 

1.5. 
Monitorizarea şi evaluarea activităţilor propuse în cadrul 
procesului instructiv-educativ  

10.12.2014. 
03.06.2015 

Analiză în C.A. 
dec. 2014, iun. 2015 

 prof. Alina Pop 
 prof. V. Faur 

Planificări anuale, semestriale, zilnice 
Asistenţe la lecţii 
Rapoarte de activitate 

1.6 
Monitorizarea şi evaluarea activităţilor propuse în cadrul 
sectorului administrativ-gospodăresc 

10.12.2014 
03.06.2015 

Raport în C.A. 
sept., dec. 2014, febr., iun. 2015 

 administrator ing. Oltean Ioan 
 secretar şef Cornelia Rus 
 cont. şef M. Duşa 
 tehn. Al. Ianoşi 

Buget,  venituri extrabugetare 
Personal administrativ, muncitori de întreţinere, 
personal de îngrijire 
Baza materială a şcolii 

1.7 

Coordonarea relaţiilor cu partenerii sociali şi agenţii 
economici, a activităţilor practice ale elevilor cu finalitatea: 

  asigurarea locurilor de instruire practică 

  reparaţii şi amenajări în şcoală (economie) 

  integrarea profesională a absolvenţilor 

  planul de şcolarizare pe anul 2014-2015 

22.09.2014 
03.06.2015 

Analiză în C.A.                      ian. 
2013,                              iun. 2013 

 dir.adj. Feher Andrei 
 m.i. Moldovan Emil 
m.i. Dan Dumitru 
 dirigintii 
tehn. Ianoşi A. 
 

Elevi, maiştri instructori şi agenţi economici 
Părinții elevilor școlii 
 

1.8. 
Monitorizarea şi evaluarea activităţilor de serviciu conform 
fişei-post pentru toţi membrii colectivului şcolii 

permanent 

Calificative pentru personalul 
nedidactic (10.12.2014) şi pentru 
cadrele didactice, C.A. (sept.2014, 
iunie 2015) 

 dir. Pop Corina Virginia 
 dir.adj. Feher Andrei 
 adm. Oltean Ioan  
 sec.şef: C. Rus 
 cont.şef: M. Duşa 

Personal didactic şi nedidactic 
Rapoarte ale şefilor de compartimente, verificarea 
activităţilor 



  

  

2.  Compartimentul  CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 
Obiective specifice:  Creşterea eficienţei în planul proiectării, creşterea eficienţei în planul organizării, creşterea eficienţei în planul 
monitorizării şi  evaluării 
 

Nr. 
crt. 

Strategii. Direcţii de acţiune Termen Evaluare Responsabilităţi Resurse 

2.1 
Elaborarea şi aprobarea Planului Anual de Activitate al Şcolii, 
Planului de Activitate al CA şi Planului Operaţional al Comisiei de  
Calitate 

22.10.2014 
Analiză în CA  
oct..2014 

 dir. Pop Corina Virginia 
 dir.adj. Feher Andrei 
 prof. Valeria Fărcaş 
 prof. Marius Tănasă 

Rezultatul analizei FSOA şi rapoartele de activitate 
din anul 2013-2014, a rapoartelor de activitate pe 
anul 2013-2014şi a Raportului de Autoevaluare şi 
Evaluare externă privind Calitatea în anul 2013-2014 

2.2 

Stabilirea compartimentelor de lucru şi controlul documentelor 
de proiectare: 

 planuri de activitate Comisii Metodice 

 planuri de activitate sector secretariat, contabilitate, 
administrativ, tehnic 

 planuri de activitate SSM şi PSI 

 elaborarea organigramei şcolii şi reactualizarea 
    Regulamentului de Ordine Interioară (ROI) 

 reactualizarea responsabililor de Comisii Metodice şi 
    ai compartimentelor 

 soluţionarea problemelor de angajare 

03.10.2014  
03.02.2015 

Analiză în C.A.        oct..2014 
feb.  2015 

 dir. Pop Corina Virginia 
 dir.adj. Feher Andrei 
 resp. Comisiilor Metodice 
 secretar şef, contabil şef, 
administrator, tehnician 
 

Personal didactic şi nedidactic,  
Documente de proiectare 

2.3 
Coordonarea şi monitorizarea implementării activităţilor 
proiectate pe compartimente 

permanent 

Analiză în C.A. de 2 ori în 
fiecare semestru 
oct-dec 2014 sem I 
mart-iun 2015 – sem II 

 prof. Alina Pop 
 prof. M. Faur         
 adm.: Oltean I. 
 Secretar şef: C. Rus 

Personal didactic şi nedidactic 
Baza didactico-materială a şcolii 

2.4 

Monitorizarea şi evaluarea activităţii de serviciu conform fişei-
post pentru cadrele didactice şi nedidactice 
Aplicarea criteriilor de acordare a gradaţiilorde merit şi a 
calificativelor anuale 
Aplicarea schemei de salarizare conform Legii nr.154/1998 pt. 
personalul nedidactic 

28.09.2014 
10.12.2014 
29.05.2015 

Acordarea de calificative şi 
negocierea salariului în 
decembrie pentru personalul 
nedidactic şi acordarea 
salarului de merit (dec) şi 
calificative (mai) pentru 
cadrele didactice 

 directori 
 secretar şef 
 contabil şef 
 responsabilii comisiilor metodice 

Personal didactic şi nedidactic 
Rapoarte de activitate 
Baza materială a şcolii 



 

3.  APLICAREA SCHIMBĂRII (REFORMEI) ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 
Obiective specifice: Optimizarea procesului instructiv-educativ la toate formele de învăţământ din şcoală, optimizarea CALITATII in 
educatie finalizata prin calificativul MAXIM la evaluarea externă, optimizarea activităţii de FORMARE CONTINUĂ, asigurarea 
condiţiilor materiale pentru continuarea reformei, optimizarea activităţii de management a schimbării 
. Nr. 
crt. 

Strategii. Direcţii de acţiune Termen Evaluare Responsabilităţi Resurse 

3.1 
Stabilirea schemelor orare pe clase conform Planului 
Cadru, a disciplinelor opţionale (CDŞ, CDL), prelucrare 
la elevi, profesori, părinţi  

19.09.2014 
Analiză în CA şi în CP 
Sept 2014 

 Sima L.  
 prof. M. Faur 

Elevi, cadre didactice 
Legea Învățământului şi Planul Cadru cu precizări 

3.2. 
Realizarea încadrărilor prin aplicarea Planului Cadru şi 
întocmirea unui orar optim 

19.09.2014 
Caietul de încadrări şi ORARUL 
şcolii 

 dir. Pop Corina Virginia 
 dir. adj. Feher Andrei 
 comisie orar A. Moldvai 

Cadre didactice 
Legislaţie şi Plan Cadru 

3.3 
. 

Utilizarea celor mai adecvate manuale şi mijloace 
didactice pentru aplicarea Planului Cadru  
Cunoaşterea, aplicarea şi elaborarea instrumentelor de 
evaluare pentru toate disciplinele de învăţământ la 
toate clasele şi nivelele   

oct. 2014 Raport în CA dec. 2014 

 şef.com curr. L. Ungur 
 Responsabilii de Comisii 
Metodice 
 cadrele didactice 

Elevi, cadre didactice 
Plan Cadru, Curricula, Norme de evaluare, Manuale  

3.4. 
Realizarea testelor de evaluare iniţială  şi de progres la 
toate disciplinele şi clasele şi diversificarea formelor de 
evaluare  pe semestre 

sept.sem. I 
febr. sem. II 

Verificarea documentelor 
comisiilor metodice şi a 
instrumentelor de evaluare pe 
discipline. Analiză lunară în 
cadrul Com. Metodice 

dir. Pop Corina Virginia 
 Responsabilii de Comisii 
Metodice 
 cadre didactice 

Elevi, cadre didactice 
Plan Cadru, curricula 

3.5 

Efectuarea interasistenţelor la nivel de catedre şi 
interdisciplinar 
Prof. Debutanţi sau noi în şcoală: 5 / sem 
Fiecare profesor: minim 3 / sem 

18.12.2014 
05.06.2015 

Caietul de asistenţă al dir. şi 
fişele de asistenţă ale 
profesorilor. Raport în CA 

 Responsabilii de Comisii 
Metodice 
 profesorii debutanţi 

Cadre didactice, elevi 
Plan Cadru, curricula, baza didactico-materială a şcolii 

3.6 

Organizarea unor dezbateri tematice în cadrul 
comisiilor metodice pe teme legate de calitate, 
autoevaluare, evaluare, implicarea părinţilor, „Şcoala 
altfel”, SSM, PSI, etc. 

21.11.2014-sem I  
24.04.2015-sem II  

Raportul şefilor comisilor 
metodice la sfârşit de semestru 

 Responsabilii de Comisii 
Metodice 
 Resp. CEAC – V. Fărcaş 
 cadre didactice 

Cadre didactice 
Legislaţie, Legea calităţii, Manualul Calităţii, Manual de 
Autoevaluare, curricula, manuale, Norme şi normative SSM 
şi PSI, etc. 

3.7 
Aplicarea strategiilor didactice prevăzute în Planul de 
îmbunătăţire privind Calitatea 

noi. 2014-sem I 
apr.2015- sem II 

Raport în CA 
 Responsabilii de Comisii 
Metodice 
 Resp. CEAC – V.Fărcaş 

Cadre didactice 
Planul PAC, curricula 

3.8 
Participarea la cursuri de formare contiuă (FC) şi alte 
activităţi de formare profesională (FP) 

Periodic, conform 
planificării CCD şi ISJ 

Raport pentru darea de saeamă 
semestrială a responsabilului cu 
FC  

 prof. Florian M. 
 cadre didactice 

Cadre didactice 
Instrucţiuni legislative 

3.9. 
Utilizarea eficientă a echipamentelor, dotărilor şi 
logisticii la activităţile teoretice şi la instruire practică 
pentru formarea de competenţe profesionale la elevi 

Permanent 
Raport în CA 
(dec.2014, iun.2015) 

 resp.com metodice 
 teh. Al. Ianoşi 
 cadre didactice 

Cadre didactice 
Baza materială a şcolii 

3.10 
Exercitarea atribuţiilor legate de managementul 
Reformei şi a  coordonării activităţii ca Şcoală Centru 

dec. 2014-sem I 
iun. 2015-sem II 

Aprecierea activităţii de către 
reprezentantul Comitetului 

 dir. Pop Corina Virginia 
 dir. adj. Feher Andrei 

Elevi, cadre didactice 
Instrucţiuni legislative, norme 



de Resurse TVET şi prin prin prisma celor 7 principii 
pentru asigurare a calităţii ARACIP 
relaţii cu agenţii economici 
relaţia cu CNDIPT 
relaţii cu şcolile arondate prin program 
coordonarea şi monitorizarea activităţilor de 
îmbunătăţire a calităţii 
relaţii cu parteneri sociali 

zonal de Dezvoltare a 
Învăţământului Profesional şi 
Tehnic 
Analiză în C.A.dec. 2014 
Evaluarea anuală de către 
CNDIPT şi ISJ 

 resp.CEAC: prof V. Fărcaş  

3.11 
Elaborarea proiectului planului de şcolarizare pentru 
anul şcolar 2014/ 2015 

dec.2014 
Avizarea proiectului de către: 
ISJCJ, Direcţia Muncii, agenţi 
economici,  

 dir. Pop Corina Virginia 
 dir.adj. Feher Andrei 
 C.A. 

Cadre didactice 
PRAI, PLAI 

3.12 

Coordonarea desfăşurării examenelor de certificare a 
competenţelor profesionale la şcoala profesională şi 
postliceală în conformitate cu metodologiile în vigoare 
şi a examenului de Bacalaureat 

Conform planificării  
Raport în CA semestrial 
Raport în C.A. sept. 2014 

 dir. Pop Corina Virginia 
 dir.adj. Feher Andrei 

Cadre didactice, elevi 
Legea nr.84 şi noile metodologii: ord. 3136/2014 IP 3 ani, 
4434/2014 liceu 

3.14. Iniţierea şi/sau coordonarea unor relaţii de parteneriat 
cu reţeaua 5 pe domeniul construcţii din ţară  şi cu 

şcoli din străinătate 

dec.2014 
mai 2015 

Raport în C.A. 
mai 2015 

 membru CA dir. Pop Corina 
Virginia 

dir.adj. Feher Andrei 
coord. CEAC Fărcaş Valeria 

Cadre didactice, elevi 
Contracte de parteneriat 

 

  

 

 

 

 

  



4.  ŞCOLARIZAREA   
Obiective specifice :  Realizarea planului de şcolarizare, reducerea cu 3% a numărului semestrial de absenţe faţă de etapa 
precedentă, îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale elevilor care provin din familii defavorizate, intensificarea acţiunilor de mediatizare 
a şcolii 

Nr. 
crt. 

Strategii. Direcţii de acţiune Termen Evaluare Responsabilităţi Resurse 

4.1 
Finalizarea admiterii pentru locurile libere la 
şcoala postliceală 

 
01.09.2012 

Raportul realizării planului de 
şcolarizare în CP din sept. 2014 

 dir. Pop Corina Virginia 
 dir.adj. Feher Andrei 

Cadre didactice, elevi 
Regulamentul admiterii, plan de 
şcolarizare 

4.2 

Urmărirea şi analizarea frecvenţei pe tot parcursul 
anului şcolar, realizarea unui grafic lunar şi 
stabilirea măsurilor care se impun pentru 
reglementarea situaţiei elevilor cu multe absenţe 

Lunar/ materie 
până în data de 
5 a lunii 

Grafice lunare cu frecvenţa afişate în 
sala profesorală, Cons. prof. clasei 
Raport lunar în comisia “Consiliere şi 
Orientare” 
Analiză semestrială în C.P.. 

 dir.adj. Feher Andrei 
cons.ed.. Alina Pop 
 prof. Mărginean Mihai 
 prof. Kelemen Kinga 
 prof. Oltean Rodica 

Cadre didactice, elevi 
Regulamentul şcolar 

4.3 
Aplicarea Regulamentului Şcolar şi a Reg. Intern. 
Întâlniri  lunare ale Cons. profesorilor clasei 

permanent 
bilunar 

Raport lunar al diriginţilor în urma 
întâlnirilor Consiliului profesorilor 
clasei 

 Diriginţii 
 Consilier ed. A. Pop 

Cadre didactice, elevi 
Regulamentul şcolar 

4.4 

Relaţionarea permanentă cu părinţii elevilor 
privind: 
situaţia şcolară, frecvenţă, disciplină, utilizarea 
căminului  

Săptămânal 
Evidenţă în Caietul dirigintelui şi în 
Carnetul de elev  
Raport în CP din ian.2015 

 cons. ed. Alina Pop 
 Diriginţii 
 preş.Cons.Rep.Părinți  

Cadre didactice, elevi, părinţi 

4.5 
Studiu privind elevii navetişti  şi a celor cu părinţi 
plecaţi în străinătate 

noi. 2014 Raport în comisia C.A.  prof. Faur Mariana Cadre didactice, elevi, părinţi 

4.6 Analiza frecvenţei la sfârşit de semestru în CP 
dec. 2014 
iun. 2015 

Stabilirea notei la purtare şi sancţiuni 
disciplinare 

 Diriginţii 
Cadre didactice, elevi 
Regulamentul şcolar 

4.7 
Definitivarea dosarelor pentru burse de merit, 
drepturi sociale suplimentare 

01.10.2014 Raport în C.A., oct. 2014 

 dir. Pop Corina Virginia 
secr.şef: Cornelia Rus 
 prof. Ivan Simona 
prof. Ungur Laura 
cont Duşa Mariana 

Elevi 
Extrabuget 

4.8 
Desfăşurarea acţiunii de mediatizare a şcolii prin 
mass media locală, etc. 

mai 2015 
Publicitate prin mass media sau prin 
alte mijloace Mediatizare în şcolile 
generale    Raport în CA, mai 2015 

prof. Moldovan Corina  
 prof. Lupaş Ioana 
prof.Moldvai Alina 
 ing. Luminiţa Sima 
 prof. Vlase Monica 

Elevi, reprezentanţi mass-media, 
consiliul părinţilor 
Buget, extrabuget, sponsorizări 

4.9 
Întâlniri periodice cu părinţii şi lectorate pe şcoală 
în care să se facă publice realizările şcolii; 

lunar şi 
semestrial 

Raport în C.A. 
nov. 2014 , mai 2015 

 diriginţii 
 cons.ed. Alina.Pop 

Elevi, părinţi, profesori 
Sponsorizări 



implicarea Consiliului părinţilor în toate acţiunile 
şcolii mai ales cele de mediatizare 

(lectorat)  preş.Cons. repr. Al 
părinților   

4.10. Ziua “Porţilor Deschise” – Zilele Şcolii 
Perioada  
Mai 2015 

Raport în C.A. 
iun. 2015 

 prof. Corina Moldovan 
Elevi, părinţi, profesori 
Extrabuget 

5. COMPARTIMENTUL  INSTRUCTIV - EDUCATIV  ŞI  ACTIVITATEA  DIDACTICĂ 
Obiective specifice:  Îmbunătăţirea calităţii pregătirii elevilor finalizată printr-o creştere cu circa 4% (semestrial) a mediilor peste 5 şi 
a mediilor peste 7 faţă de etapa precedentă, adaptarea conţinutului activităţilor didactice la cerinţele economiei de piaţă, 
accentuarea formării de competenţe în activitatea didactică, accentuarea în activitatea didactică pe relaţia profesor-elev, adaptarea 
şi diversificarea modalităţilor de evaluare 
 

Nr. 
Crt. 

Strategii. Direcţii de acţiune Termen Evaluare Responsabilităţi Resurse 

5.1 

Finalizarea repartiţiei de ore şi încadrarea pe orele 
vacante cu profesori calificaţi, întocmirea schemei 
orare pe clase şi grupe conform opţiunilor elevilor 
şi respectarea Planului Cadru 

12.09.2014 
Caietul de încadrări-profesori 
Schemele orare pe clase 

 dir. Pop Corina Virginia 
 dir.adj. Feher Andrei 
 ing. L. Sima  

Cadre didactice 
Plan de şcolarizare, 
Plan cadru de învăţământ 

5.2 

Proiectarea activităţii instructiv-educative prin: 
planificări calendaristice în concordanţă cu 
cerinţele programei şi cu specificul fiecărei clase 
programul de activitate al comisiilor metodice 
programarea activităţilor educative şi extraşcolare 
planuri de lecţie – profesori începători 

01.10.2014 
16.02.2015 

Verificarea documentelor 
şcolare:planificări, planuri de 
activitate – comisii metodice, 
planuri de lecţii 

 cons.ed. Alina Pop 
 cadrele didactice 
 responsabilii de 
comisii metodice 

Cadre didactice 
Planuri de învăţământ, 
Plan cadru de învăţământ,  
Curriculum 

5.3 
Programarea serviciului pe şcoală efectuat de 
profesori şi elevi conform orarului şi graficului de 
practică 

17.09.2014 
13.02.2015 

Notarea în Condica serviciului 
pe şcoală a observaţiilor şi 
remedierea deficienţelor 

 prof. Faur Mariana 
 profesor de serviciu 
 adm. Oltean Ioan 
 director de serviciu 

Cadre didactice, elevi 
Regulamentul şcolar, Reg. Intern, baza 
materială a şcolii 

5.4 
Efectuarea consultaţiilor şi a pregătirii pentru 
BAC, prin voluntariat, conform unui grafic 
întocmit şi afişat 

semestrial, 
conform 
graficului 

Raport în comisiile metodice şi 
la sfârşit de semestru către 
conducerea şcolii 

Cadrele didactice şi 
responsabilii de comisii 
metodice 

Cadre didactice 
Mijloace de învăţământ şi dotarea şcolii, 
orarul şcolii 

5.5 
Pregătirea, organizarea şi participarea la 
Olimpiade Şcolare şi Concursuri pe meserii 

dec. 2014 
ian., feb. 2015 
apr. 2015 

Raport prezentat în C.A.,  
apr. 2015 

prof.  
Cadre didactice 
Mijloace de învăţământ şi dotarea şcolii 

5.6 
Teste iniţiale la toate clasele / disciplinele. 
Teste de progres şi finale (analiza prin grafice şi 
comentarii) 

sem. I dec. 
Sem. II aprilie 

Raport grafic al rezultatelor în 
C.M. 

 Cadre did. 
 Resp. C.M. 

Cadre didactice 
Mijloace de învăţământ şi dotarea şcolii 

5.7 Cuprinderea în conţinutul lecţiilor a unor teme permanent Asistenţe la ore şi verificarea  Cadrele didactice Cadre didactice 



strâns legate de cerinţele social-economice pt. 
formarea competenţelor profesionale şi sociale 

planificărilor de către directori Mijloace de învăţământ şi dotarea şcolii 

5.8 
Efectuarea cu elevii a unor lucrări  de întreţinere a 
şcolii cu finalitatea: economia ! 

dec. 2014 
iun. 2015 

Raport în C.A. din dec. şi iunie 
 dir.adj. Feher Andrei 
 tehn. Alexandru 
Ianoşi 

Cadre didactice 
Mijloace de învăţământ şi dotarea din 
ateliere 

5.9 

Desfăşurarea de activităţi didactice centrate pe 
elev,  cu caracter formativ, care să stimuleze 
creativitatea şi iniţiativa elevilor: 
lecţii – dezbateri, lecţii - vizită 
revista şcolară 
extraşcolare 
artistice 

permanent 

Caietul de asistenţe la 
activităţi al directorului şi 
şefului de catedră 
Editarea revistei şcolii 
Spectacole, Chestionar privind 
relaţia profesor elev 

 cadrele didactice 
 cons.ed.  Pop A. 
 cons. psih. 
D.Muntean 
 prof. Feher C. 
 prof. A. Moldvai 
 prof. Cătinean B.   

Cadre didactice 
Mijloace de învăţământ şi dotarea şcolii 

5.10 
Desfăşurarea “Etapei de evaluare” conform 
cerinţelor metodologice şi diversificarea 
metodelor de evaluare 

dec. 2014 
iun. 2015 

Raport al şefilor comisiilor 
metodice în C.A. 
ian. 2015, iun. 2015 

 dir.adj. Feher Andrei 
 resp. comisii 
metodice 

Cadre didactice 
Mijloace de învăţământ şi dotarea şcolii 

5.11 
Desfăşurarea recapitulărilor finale în perioada de 
evaluare şi testări în condiţii de examen la clasele 
terminale 

04.05-29.05. 
2015 

Schiţele de recapitulare ale 
profesorilor, verificate de 
către şefii de comisii metodice. 
Raportul şefilor de comisii 
metodice 

 Cadre didactice şi 
responsabilii de comisii 
metodice 

Cadre didactice 
Mijloace de învăţământ şi dotarea şcolii 

  

  

 

  



 

 

66..    AACCTTIIVVIITTAATTEEAA    EEXXPPLLIICCIITT    EEDDUUCCAATTIIVVĂĂ  

Obiective specifice: Creşterea calităţii stării de disciplină în rândul elevilor, creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală, creşterea 

responsabilităţii civice în rândul elevilor, conştientizarea apartenenţei elevilor la comunitatea şcolară şi participarea la redefinirea identităţii şcolii 

noastre, ierarhizarea corectă a valorilor moral-etice şi culturale 

 

Nr. 

crt. 
Strategii. Direcţii de acţiune Termen Evaluare Responsabilităţi 

Resurse 

6.1 

Stabilirea tematicii orelor educative: educaţie 

moral-civică, intelectuală, estetică, sanitară, 

ecologică, rutieră, N.T.S.S.M, P.S.I. şi 

eficientizarea orelor prin proiectare şi realizare 

pentru formarea competenţelor sociale la 

elevi 

20.09.2014 

15.02.2015 

Verificarea caietului dirigintelui 

şi prezentarea situaţiei în 

Comisia de Consiliere şi 

Orientare, fişele de protecţia 

muncii, procese verbale la 

clase 

oct. 2014, mart. 2015 

 dir.adj. Feher Andrei 

prof. Petre Ghiocel 

tehn. Ianoşi 

Alexandru 

diriginţii 

 prof. Pop Alina 

 prof. Moldovan Emil 

Elevi, cadre didactice 

Mijloace de învăţământ, planuri de 

învăţământ, dotarea şcolii 

6.2 

Reactualizarea Reg. Intern  al şcolii, al 

regulamentului prof. de serviciu, al elevului de 

serviciu şi prelucrarea la toate clasele a 

Regulamentului şi afişarea în sălile de clasă  

01.10.2014 

permanent 

Afişarea în sălile de clasă a 

Reg.  Intern (extras) şi 

verificarea caietului dirigintelui 

 C.A. 

 diriginţii 

 prof. de serviciu 

Elevi, cadre didactice 

Mijloace de învăţământ, planuri de 

învăţământ, dotarea şcolii, R.O.I. 

6.3 

Remedierea dificultăţilor create de elevii cu 

CES prin: 

 consiliul elevilor 

 consiliul profesorilor clasei 

 comisia de disciplină 

săptămânal 

/ lunar 

Verificarea caietului Comisiei 

de disciplină, a caietului 

dirigintelui şi raport în C.A. 

dec. 2011 , mai 2012 

 şef. Com.Disciplină: 

Tănasă Marius  

 diriginţii 

 cons.psih. D. 

Elevi, cadre didactice, părinţi, 

parteneri sociali 

Mijloace de învăţământ, planuri de 

învăţământ, dotarea şcolii 



 părinţi - consiliul părinţilor clasei 

 consilier psiholog  

 reprezentanţi ai autorităţilor locale, Poliţiei 

Muntean 

 reprez. Cons. 

elevilor 

6.4 
Utilizarea permanentă a “Carnetului de elev” 

pentru legătura cu familia 
permanent 

Verificarea utilizării carnetului 

de elev şi raport în C.P. 

Dec.2014, mai 2015 

 diriginţii 

 prof. Pop A. 

 prof. Dincă A. 

Elevi, cadre didactice 

Carnetul de elev 

6.5 

Desfăşurarea întâlnirilor cu părinţii pe clasă şi 

şcoală (lunar/clasă, semestrial/şcoală) 

 organizarea Consiliilor de părinţi pe clase 

 organizarea Consiliului reprezentativ al 
părinţilor pe şcoală 

sept.2014 

lunar/ 

semestrial 

Verificarea caietului dirigintelui 

şi al responsabililor 

Comitetelor de părinţi 

 diriginţii 

 preş.CRP  

Elevi, cadre didactice 

Mijloace de învăţământ, planuri de 

învăţământ, dotarea şcolii 

6.6 

Implicarea Consiliului părinţilor pe şcoală şi a 

Comitetelor de părinţi pe clase în realizarea 

proiectelor: 

 ambient şcolar 

 relaţii de parteneriat 

 mediatizarea şcolii - Zilele Şcolii 

nov.-dec. 

2014 

mar.-mai 

2015 

Raport în Comisia Consiliere 

şi Orientare 

dec. 2014 , mai 2015 

 cons. ed. Pop A. 

 dir.adj. Feher Andrei 

 preş.CRP  

 diriginţii 

Elevi, cadre didactice 

Mijloace de învăţământ, planuri de 

învăţământ, dotarea şcolii 

6.7 

Participarea elevilor la realizarea proiectelor: 

 ambient şcolar 

 relaţii de parteneriat cu şcoli din străinătate 

 mediatizarea şcolii 

 realizarea de venituri proprii 

 parteneriat cu agenţi economici 

nov.- 

dec.2014  

mar.- mai 

2015  

Raport în C.A. 

dec. 2014, iun. 2015 al 

reprezentantului Consiliului 

elevilor 

 dir.adj. Feher Andrei 

 prof. Fodor M. 

 prof.Moldovan E. 

 prof. M. Faur 

 reprez. Cons. 

elevilor 

Elevi, cadre didactice 

Mijloace de învăţământ, planuri de 

învăţământ, dotarea şcolii 

6.8 

Diversificarea activităţilor educative prin acţiuni 

extra-şcolare. Organizarea de către fiecare 

diriginte cu clasa a unor activităţi cu finalitatea 

formarea unor atitudini ecologice la elevi. 

feb. 2015 

mai. 2015 

iun. 2015 

Raport al fiecărui diriginte în 

Comisia Diriginţilor şi al 

reprezentantului Consiliului 

elevilor pe şcoală la sfârşit de 

 cons. ed. Pop A. 

 prof. M. Faur 

 diriginţii 

Elevi, , părinţi, cadre didactice 

Incinta şcolii, unelte de grădinărit, 

materiale de curăţenie, sala de 

spectacole a şcolii, sala şi terenurile 



semestru. 

Raport al  cons.ed. Pop A. în 

C.A. (feb. 2015, iun. 2015) 

 prof. de sport 

 consiliul elevilor 

de sport, etc. 

6.9 

Pregătirea şi desfăşurarea: 

 balului bobocilor 

 balului majoratului 

 sărbătorilor de Crăciun, Paşti etc. 

 Ziua naţională a Familiei (15 mai) 
 

15.10.2014 

 

feb. 2015 

iun. 2015 

Raportul dirigintelui la sfârşit 

de semestru  

 cons. ed. Pop A. 

 diriginţii 

 prof. Filip L. 

 Consiliul elevilor  

Elevi, profesori, părinţi 

Sala de spectacole a şcolii 

Extrabuget 

6.10 

Organizarea unor acţiuni de mediatizare a 

şcolii, a activităţii elevilor noştri la şcoli 

generale din oraş, şi comune apropiate, 

participarea la Târgul de ofertă educaţională 

feb.- aprilie 

2015 

Raport în C.A. 

mai 2015 

 cadre didactice 

 prof. Moldovan C. 

Elevi, profesori, părinţi 

Extrabuget 

6.11 
Marcarea evenimentelor istorice şi culturale: 

1 Decembrie, 24 ianuarie, 15 ianuarie etc. 

conform 

programării 

Raportul diriginţilor la sfârşit 

de semestru 

 prof. Pop Alina 

 prof. Rusa Florica 

 prof. istorie 

Bedecean Florin 

Elevi, profesori 

Baza materială a şcolii 

6.12 

Implicarea bibliotecii în procesul instructiv-

educativ:   bibliografie selectivă, tematică 

pentru activităţi educative, standul de carte 

permanent 

Raport în CP privind situaţia 

cititorilor şi a bibliotecii la  

aprilie 2015 

 bibl. Sabina Cristea 

Elevi, profesori 

Biblioteca şcolii 

Sponsorizări, donaţii  



 

 

77..    AACCTTIIVVIITTAATTEEAA    DDEE    FFOORRMMAARREE  CCOONNTTIINNUUĂĂ  AA  PPEERRSSOONNAALLUULLUUII  DDIIDDAACCTTIICC  

 

Obiective specifice: Creşterea calităţii pregătirii metodice şi profesionale a cadrelor didactice, cunoaşterea şi aplicarea mecanismelor reformei 

pentru desfăşurarea unor activităţi educaţionale conform standardelor moderne, formarea unei atitudini pozitive faţă de elevi, a unei mentalităţi 

de deschidere şi receptivitate legată de abordarea relaţiei profesor-elev în concordanţă cu politica şcolii 

 

Nr. 

crt. 
Strategii. Direcţii de acţiune Termen Evaluare Responsabilităţi 

Resurse 

7.1. 

Participarea cadrelor didactice la activităţile 

din programul comisiei metodice: 

 activităţi de formare continuă  

 instruire diriginţi 

 lecţii deschise 

 informări de specialitate 

 susţinerea lucrării de gradul I, inspecţiilor 
de definitivat şi gradul II 

lunar 

sau conform 

programării 

C.C.D. şi 

I.S.J. Cluj 

Raportul responsabililor de 

Comisii metodice la sfârşit 

de semestru 

 prof. Florian Meda 

 cadrele didactice 

 responsabilii de CM 

Elevi, profesori 

Baza didactico-materială a şcolii 

7.2. 

Elaborarea şi utilizarea în activităţi didactice 

de materiale didactice (folii, planşe, pps-uri, 

soft-uri, etc.) şi utilizarea eficientă a 

echipamentelor din dotare 

permanent 

Caietul de asistenţă al 

directorului 

Raportul şefului de catedră 

la sfârşit de semestru 

 cadrele didactice 
Elevi, profesori 

Baza didactico-materială a şcolii 

7.3. 

Participare la cursuri de F.C. ca instructori 

(formatorii din şcoală) şi diseminarea 

informaţiilor noi la toate cadrele didactice din 

şcoală (dacă este cazul) 

ian. 2015 

mai 2015 
Raport în C.A.   prof. formatori  

Cadre didactice 

Baza didactico-materială a şcolii 

7.4. Coordonarea practicii studenţilor şi 

participarea în Comisii pentru grade didactice 

cf. 

programării 
Raportul şefului de comisie 

 cadrele didactice cu 

statut de metodist ale 
Profesori, elevi 



ca metodişti I.S.J. - Cluj la sfârşit de semestru I.S.J. - Cluj Baza didactico-materială a şcolii 

7.5. 

Participarea la activităţi metodice şi la 

activităţi organizate de Casa Corpului 

Didactic - Cluj 

conform 

programării 

Raportul şefului de comisie 

la sfârşit de semestru 
 cadrele didactice 

Profesori, elevi 

Baza didactico-materială a şcolii 

7.6. 

Efectuarea de 5 asistenţe / semestru de 

către cadrele didactice debutante sau noi 

în şcoală şi elaborarea planurilor de lecţii 

zilnice conform normelor MECTS şi  I.S.J. 

18.12.2014 

02.06.2015 

Fişele de asistenţe ale 

profesorilor debutanţi 

Analiză în CA, ian. 2015 şi 

mai 2015 

 cadrele didactice 

debutante şi noi în 

şcoală 

 responsabilii de 

comisii metodice 

Profesori, elevi 

Baza didactico-materială a şcolii 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



88..  BBAAZZAA  MMAATTEERRIIAALLĂĂ  

  

Obiective specifice :  Creşterea eficienţei administrării bazei materiale şi îmbogăţirea ei, realizarea de venituri proprii pentru îmbogăţirea bazei 

materiale a şcolii 

 

Nr. 

crt. 
Strategii. Direcţii de acţiune Termen Evaluare Responsabilităţi 

Resurse 

8.1 

Finalizarea lucrărilor de reparaţii curente şi a 

igienizării; asigurarea condiţiilor igienico-

sanitare tuturor clădirilor şcolii (cabinete, 

ateliere, sală sport, curtea şcolii) 

12.09.2014 

Registrul de evidenţă al 

controlului efectuat de 

administrator, personalul 

medical şi Poliţia sanitară 

 dir.adj. Feher Andrei  

adm. Oltean Ioan       

 dr. Brişan Gabriela 

 tehn. Ianoşi A. 

Muncitorii de îngrijire şi întreţinere 

Baza materială a şcolii 

8.2 

Întreţinerea şi utilizarea în bune condiţii a 

mobilierului, a dotării cabinetelor, 

laboratoarelor, atelierelor, sălii de sport şi 

măsuri prompte de remediere a deficienţelor 

permanent 

Verificarea zilnică a 

registrului de procese 

verbale a profesorilor de 

serviciu de către 

administratorul şcolii 

 dir.adj. Feher Andrei  

resp. de cabinete 

conf. deciziei CA 

 adm. Oltean Ioan 

Elevi, profesori, muncitori de întreţinere 

Baza materială a şcolii 

8.3 

Continuarea proiectului “Eco-Şcoala” prin 

amenajarea cabinetelor şi a spaţiului verde 

din jurul şcolii  

 Amenajarea fiecărei săli de clasă/atelier 
cu plante ornamentale şi afişe mesaje 
ecoprotective 

 

dec. 2014 

iun. 2015 

Raportul diriginţilor la sfârşit 

de semestru 

 dir.adj. Feher 

Andrei  

 diriginţii 

 prof. Cătinean 

Bogdana  

Elevi, profesori, muncitori de întreţinere 

Baza materială a şcolii 

8.4 

Repararea şi zugrăvirea unor săli de clasă, 

coridoare (şcoală şi atelier), repararea uşilor 

de la sălile de clasă 

dec. 2014 

iun. 2015 

(conf. 

graficului de 

practică) 

Raport în C.A. 

dec. 2014 , iun. 2015 

 dir.adj. Feher Andrei 

  tehn. A.Ianoşi 

 maiştri instructori 

muncitor de 

Elevi, profesori, muncitori de întreţinere 

Baza materială a şcolii 



întreţinere 

8.5 

Repararea şi întreţinerea gardurilor 

împrejmuitoare ale  terenurilor de sport, a 

băncilor din curtea şcolii a rafturilor pentru 

laboratoare şi a meselor şcolare 

dec. 2014 

mai. 2015 

Raport în C.A., dec. 2014 şi 

mai 2015 

(tehn. Alexandru Ianoşi) 

 tehn. Ianoşi A. 

 maiştri instructori 

Elevi, profesori, muncitori de întreţinere 

Baza materială a şcolii 

Buget şi extrabuget 

8.6 
Recuperarea contravalorii distrugerilor 

provocate în şcoală de la cei implicaţi 
permanent 

Raportul administratorului 

şcolii în C.A. 

dec. 2014 , iun. 2015 

 adm. Oltean Ioan 
Elevi, profesori, muncitori de întreţinere 

Baza materială a şcolii 

                

Director, 

              prof. Pop Corina Virginia 

 

 

 


