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1 PLANUL OPERAȚIONAL 

1.1 OBIECTIVELE (specifice) ȘI ȚINTELE ȘCOLII PÂNĂ ÎN ANUL 2027 

 

PRIORITĂȚI OBIECTIVE ȚINTE 

PRIORITATEA 1 

 

Adaptarea dinamică a 

managementului 

școlar la factorii 

sociali 

 

 O1.    Realizarea unui management 

al calității eficient direcționat, în 

concordanță cu cerințele  UE  

corelat cu principiile calității 

1.1. Creșterea calității actului 

educațional, cu scopul ameliorării 

rezultatelor școlare și obținerea 

unor rezultate bune la examenele 

naționale  

1.2. Creșterea calității 

învățământului adresat tinerilor 

capabili de performanță 

1.3. Asigurarea accesului tuturor 

elevilor la servicii educaționale de 

calitate în învățământul tehnic și 

profesional. 

1.4.Reducerea numărului de 

absențe și prevenirea 

absenteismului școlar, a riscului de 

abandon școlar pentru elevii școlii; 

prevenirea violenței și creșterea 

siguranței elevilor 

1.5. Asigurarea condițiilor pentru 

evoluția în carieră și dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice; 

formarea cadrelor didactice ale 

școlii prin parteneriate din cadrul 

proiectelor europene 

100% dintre elevii 

colegiului își formează 

abilități cheie iar în urma 

evaluării rata de 

promovare  până în 2027 

va fi de 95% proces  bazat 

pe feed-back-ul obținut, 

într-un sistem integrat, 

supus principiilor calității 

 

- Creșterea rezultatelor la 

examenele naționale cu 2% 

la BAC  

 

- Creșterea cu 1% a 

numărului de premii și 

mențiuni la concursuri și 

Olimpiade școlare 
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O2.     Dezvoltarea relațiilor școală-

parteneri locali (agenți economici, 

instituții locale), a parteneriatelor 

cu școli de profil din țară și din 

străinătate prin programe comune 

 2.1.Intensificarea colaborării cu 

comunitatea locală, cu organizații 

nonguvernamentale, cu asociații 

culturale și sportive, cu sindicatele 

și agenții economici 

2.2. Asigurarea accesului la 

învățământ prin creare de șanse 

egale la educație; derularea 

proiectelor europene pentru 

sprijinirea elevilor în a continua 

școlarizarea, precum și a cadrelor 

didactice (Erasmus + în parteneriat 

cu Lycée Gabriel PERI) 

 

Menținerea colaborării cu 

parteneri locali, din țară și 

străinătate pe baza unor 

proiecte/ programe care să 

țină seama de noile condiții 

socio-economice   

 

Creșterea cu 5% a 

numărului de proiecte și 

parteneriate 

 

O3.   Intensificarea acțiunilor 

pentru optimizarea gestionării 

fondurilor bugetare și găsirea unor 

surse de finanțare extra-buget prin 

proiecte care să aducă venituri 

proprii școlii în vederea 

îmbunătățirii bazei materiale și 

didactice și eficientizarea relațiilor 

școală-familie prin implicarea 

activă a părinților în viața școlii 

 

 

 

Înnoirea materialelor 

didactice din cabinete 

tehnice și de cultură 

generală, creșterea 

numărului de părinți care 

se implică activ în viața și 

activitățile extra-

curriculare ale școlii. 

Încheierea în procent de 

100% a contractelor de 

studii dintre părinți și 

școală 

Desfășurarea în condiții 

optime a învățământului la 

nivelul unității școlare 
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PRIORITATEA 2 

 

Consolidarea 

procesului instructiv-

educativ formativ 

bazat pe nevoile 

individuale ale 

elevilor în corelare cu 

cerințele sociale 

 

 O4.    Accentuarea caracterului 

formativ al activității didactice, 

curriculare și extra-curriculare prin 

adaptarea conținuturilor didactice 

la economia de piață cu 

responsabilizarea și motivarea 

elevilor în actul învățării, pe nivele 

de studiu în vederea atingerii unor 

criterii de  performanță 

recunoscute la nivel european 

 

 Creșterea ratei de retenție 

pentru liceul tehnologic 

odată cu reducerea 

numărului de transferări 

către alte licee și 

satisfacerea nevoilor 

sociale prin pregătirea de 

calitate a elevilor precum și 

integrarea elevilor cu 

cerințe educaționale 

speciale 

Creșterea motivației 

elevilor de formare 

profesională 

 

 

PRIORITATEA 3 

 

Dezvoltarea 

sistemului de 

asigurare a calității la 

nivelul instituției și 

integrarea 

informațiilor în 

sistemul informatic 

național 

 

O5. Asigurarea condițiilor egale de 

acces la programele de învățare pe 

toate nivelele de școlarizare și 

îmbunătățirea procesului de 

monitorizare a nivelului de atingere 

a standardelor  pe toate sectoarele 

de activitate 

5.1.Asigurarea accesului tuturor 

elevilor la servicii educaționale de 

calitate în învățământul tehnic și 

profesional  

Toți elevii primesc ajutor 

pentru a înțelege, obține 

sau a căuta informații 

conform nevoilor 

individuale de învățare. 

Realizarea bazei de stocare 

a datelor destinată CEAC 

completată cu date de 

proces pentru toate 

compartimentele 

Reducerea numărului de 

absențe nemotivate cu 3% 

și a cazurilor de abandon 

școlar  

O6. Creșterea șansei de inserție 

socio-profesională a absolvenților 

Adaptarea ofertei educaționale  

în învățământul tehnic și 

profesional în raport cu cerințele 

pieței muncii; încheierea de  

parteneriate pentru susținerea 

învățământului profesional, a 

învățământului dual cu durata de 3 

ani; monitorizarea inserției 

absolvenților și a consilierii 

/orientării elevilor pentru 

angajarea în domeniul de pregătire 

sau continuarea studiilor liceale, 

postliceale și universitare în 

concordanță cu profilul 

psihopedagogic al fiecăruia 

 80% din absolvenți sunt 

integrați în muncă sau 

continuă studiile prin 

scoală postliceală sau în 

instituții de învățământ 

superior 
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PRIORITATEA 4 

Asigurarea 

transparentei 

deciziilor și 

îmbunătățirea 

imaginii colegiului 

tehnic „Anghel 

Saligny„ în 

comunitate prin 

comunicarea 

activităților de 

impact în mass-

media  

 

O7. Promovarea imaginii școlii în 

cadrul comunității locale și în județ 

Colaborarea deschisă și 

permanentă cu mass-media 

 

Creșterea cu 10% a 

numărului de elevi din oraș 

care optează pentru clasa a 

IX a în domeniul 

construcții, instalații și 

lucrări publice; domeniul 

silvicultură; domeniul 

resurse și protecția 

mediului   

Cel puțin 3 apariții în mass-

media 

 

PRIORITATEA 5 

 

Formarea continuă și 

transferul de bune 

practici intern și 

extern (țară și 

străinătate), 

colaborarea  eficientă 

cu partenerii sociali 

 

 

 

O8.Continuarea reformei resurselor 

umane prin cursuri de formare 

oferite de unități abilitate și a 

diseminării lor în interiorul școlii. 

8.1. Asigurarea condițiilor pentru 

evoluția în carieră și dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice; 

formarea cadrelor didactice ale 

școlii prin parteneriate din cadrul 

proiectelor europene 

 

Până în 2027, 100% din 

cadrele didactice titulare în 

școală vor participa la 

cursuri de formare 

continuă în vederea 

achiziției de noi 

competențe care vor fi 

utilizate în procesul 

instructiv-educativ 

- Creșterea cu 1% a 

numărului cadrelor 

participante la cursuri de 

formare continuă 

asigurarea grupului țintă 

propus prin proiectele 

strategice 

O9. Armonizarea strategiilor 

didactice în acord cu cerințele pieței 

muncii din UE, cu tipurile de 

inteligențe și stilurile de învățare 

ale elevilor 

100% dintre elevi 

beneficiază de strategiile 

moderne de predare-

învățare iar în anul 2027, 

98% dintre ei dobândesc 

competențele necesare 

obținerii calificărilor 

recunoscute în UE. 
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3.2 ACȚIUNI PENTRU ȘCOALĂ  an școlar 2022 – 2023  

(incluzând responsabilități, termene și resurse) 
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PRIORITATEA  1.  ADAPTAREA DINAMICĂ A MANAGEMENTULUI ȘCOLAR LA FACTORII SOCIALI 

OBIECTIV:  

O1. Realizarea unui management al calității eficient direcționat, în concordanță cu cerințele  UE  corelat cu principiile calității 

1.1. Creșterea calității actului educațional, cu scopul ameliorării rezultatelor școlare și obținerea unor rezultate bune la examenele naționale 

1.2. Creșterea calității învățământului adresat tinerilor capabili de performanță 

1.3.Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaționale de calitate în învățământul tehnic și profesional. 

1.4.Reducerea numărului de absențe și prevenirea absenteismului școlar, a riscului de abandon școlar pentru elevii școlii; prevenirea violenței și 

creșterea siguranței elevilor 

1.5. Asigurarea condițiilor pentru evoluția în carieră și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; formarea cadrelor didactice ale școlii prin 

parteneriate din cadrul proiectelor europene 

2 ȚINTA: 

100% dintre elevii colegiului își formează abilități cheie iar în urma evaluării rata de promovare  până în 2027 va fi de 95% proces bazat pe feed-

back-ul obținut, într-un sistem integrat, supus principiilor calității 

- Creșterea rezultatelor la examenele naționale, cu 2% la BAC  

- Creșterea cu 1% a numărului de premii și mențiuni la concursuri și Olimpiade școlare 

CONTEXT: 

 Managementul calității devine o necesitate impusă de schimbările radicale din societatea românească. Rigorile economiei de piață impun 

elasticitate, rapiditate de decizie și eficacitate pe toate planurile de activitate astfel ca la ieșirea din sistemul de învățământ piața muncii să fie 

alimentată cu personal competent și responsabil. 

Acțiuni pentru atingerea obiectivului 

(ce anume trebuie să se întâmple) 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Criterii de performanță 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 
Parteneri 

Sursa de 

finanțare 

Elaborarea și aprobarea Planului Anual 

de Activitate (PAA) 

rapoartele privind 

rezultatele activităților din 

anul precedent și analizei 

FSOA 

planul anual de activitate 

1–15 sept. Anual echipa de management 

C.A. 

CEAC 

agenți 

economici 

ARACIP  

ISJ 

 

 

Actualizare PAS  2022-2023  PAS 2022-2023 Decembrie 2022 echipa de management 

CEAC 

ARACIP  

ISJ 
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Proiectarea activității la nivel de școală 

organizarea C.A., CEAC, Comisiei pentru 

Curriculum, Comisiilor Metodice și altor 

comisii 

reactualizarea R.I. 

programul activităților C.A. și al C.P. 

reactualizarea fișei-post pentru cadrele 

didactice și personalul nedidactic 

Planuri de activitate pe 

compartimente 

RI 

Fise post 

decizii 

1–15 sept. Anual 

Ianuarie anual 

echipa de management 

C.A. 

Responsabilii de 

compartimente 

- 

 

 Monitorizarea și evaluarea 

activităților propuse în cadrul 

instituției. Controlul documentelor de 

proiectare pe compartimente de 

activitate și sectoare: 

planuri de activitate C.M. 

planuri de activitate secretariat, 

contabilitate, administrativ, tehnic 

planificări anuale, 

semestriale, documente de  

proiectare 

rapoarte de activitate 

 

 

octombrie. Anual 

ianuarie. Anual 

resp. din C.A. pe nivele ( 

IX-XII, școala postliceală 

și de maiștri)  

echipa de management     

resp. Arii curriculare 

resp. Compartimente 

  

ISJ 

CEAC 

 
 

Monitorizarea și evaluarea activității 

conform fișei-post pentru cadrele 

didactice și nedidactice: 

reanalizarea criteriilor de evaluare: 

“Fișa de evaluare” pentru calificative 

anuale  

evaluarea conform acestor criterii 

rapoarte de activitate 

fișa de evaluare 

 

anual : decembrie 

iulie, septembrie 

echipa de management 

resp. Arii curriculare 

resp. Compartimente 

  

ISJ 

 

 

Monitorizarea progresului școlar prin 

teste de evaluare: inițială, de progres, 

semestrială 

Documente din  portofoliile 

profesorilor 

15 oct.15 nov. 15 

dec. 2022 

15 mar-30 mai 2022 

resp. Arii curriculare 

cadre didactice 

 

- 

 

 

Monitorizarea absenteismului  Raport la ISJ Lunar 2022-2023 
Diriginți 

Director 
 

 

Realizarea unor activități cu caracter Documente din  portofoliile Nov- dec.2022 resp. Arii. Curriculare agenți ec.  
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interdisciplinar între disciplinele 

tehnice și cele de cultură generală 

profesorilor 

Portofoliile elevilor 

Lucrări pentru sesiuni de 

comunicări științifice 

Aprilie-mai2023 cadre didactice alte școli 

Derularea activităților din săptămâna 

prevăzută 

„ȘCOALA VERDE” ȘI „ȘCOALA ALTFEL”  

Documente din portofoliile 

elevilor 

Documente din portofoliile 

profesorilor 

Raport în CM 

Raport în CA 

Raport în CP 

Raport ISJ 

27.03.2022-

31.03.2022 

 

 

08.05.2022-

12.05.2022 

Diriginți 

Cadre didactice 

Șefi CM 

Director 

Agenți 

economici, 

instituții 

Alte școli 

 

 

Realizarea unui orar optim și a 

graficului de instruire practică 

portofolii cadre did. 

portofolii elevi 

caiet de coresp. 

Sept2022- ian.2023 

echipa de management 

resp. Comisie orar 

 

agenți ec. 

 

 

 

PRIORITATEA  1.   ADAPTAREA DINAMICĂ A MANAGEMENTULUI ȘCOLAR LA FACTORII SOCIALI 

OBIECTIV: O2. Dezvoltarea relațiilor școală-parteneri locali( agenți economici, instituții locale), a parteneriatelor cu școli de profil din țară și 

străinătate prin programe comune 

 2.1. Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, cu organizații nonguvernamentale, cu asociații culturale și sportive, cu sindicatele și agenții 

economici 

2.2. Asigurarea accesului la învățământ prin creare de șanse egale la educație; derularea proiectelor europene pentru sprijinirea elevilor în a 

continua școlarizarea, precum și a cadrelor didactice (parteneriat cu Lycée Gabriel PERI, Proiect Erasmus  KA102 - VET learner and staff mobility,, 

In pas cu lumea verde etc) 

ȚINTA: 

 Menținerea colaborării cu parteneri locali, din țară și străinătate pe baza unor proiecte/ programe care să țină seama de noile condiții socio-

economice   

-Creșterea cu 5% a numărului de proiecte și parteneriate 

CONTEXT: 
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 Managementul calității devine o necesitate impusă de schimbările radicale din societatea românească. Rigorile economiei de piață impun 

elasticitate, rapiditate de decizie și eficacitate pe toate planurile de activitate astfel ca la ieșirea din sistemul de învățământ piața muncii să fie 

alimentată cu personal competent și responsabil. 

Acțiuni pentru atingerea 

obiectivului (ce anume 

trebuie să se întâmple) 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Criterii de performanță 

Data până la care vor 

fi finalizate 
Persoanele responsabile Parteneri 

Sursa de 

finanțare 

Încheierea de convenții de 

colaborare cu agenți economici 

și alți parteneri sociali 

Convenții de colaborare 

Contracte de practica 

1 oct. Anual, și de câte 

ori este nevoie 

echipa de management  

resp. Com. Curriculară teh. 

Șef atelier școală 

Agenți 

economici 

Instituții locale 

 

 

Participarea la Olimpiade 

interdisciplinare tehnice și 

concursurile pe meserii 

Diplome, certificate de 

participare și liste de 

premiere 

Anual, mai 
Sef CM Tehnologii 

Sef CM  Științe 

ISJ 

Școli 

organizatoare 

Agenți 

economici 

 

Întocmirea de proiecte eligibile 

și derularea proiectelor 

câștigătoare 

”Schimbarea în educație începe 

cu fiecare”, Erasmus + în 

parteneriat cu Lycée Gabriel 

PERI) 

Proiecte avizate 

PV ale activităților 

Materiale rezultate în 

urma acțiunilor 

întreprinse 

Anual, mai 
Șef com. Programe 

Echipa cuprinsă în program 

ISJ 

UBB 

UTCN 

 

 

Diseminarea obiectivelor și 

țintelor școlii în rândul 

partenerilor sociali și 

furnizorilor de practică pentru 

elevi (potențiali angajatori) 

activități comune agent 

economic – școală 

convenții de colaborare 

cu agenții economici 

oferte de angajare la 

ieșirea din sistem 

Anual, mai – iunie 
echipa de management  

Resp. Com. Mediatizare 

Agenți 

economici 

ISJ 

CLDÎPT 

AJOFM 
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Schimburi de bune practici cu 

școli și agenți economici 

parteneri pentru întocmirea 

CDL-urilor și CDS-urilor 

75% din numărul 

descriptorilor de 

performanță răspund 

propunerilor făcute de 

angajatori și AJOFM 

anual 

echipa de management  

CEAC 

Resp. Arii curriculare 

școli  partenere 

Agenți 

economici 

CLDÎPT 

 

 

 

PRIORITATEA  1.   ADAPTAREA DINAMICĂ A MANAGEMENTULUI ȘCOLAR LA FACTORII SOCIALI 

OBIECTIV:   O3.     Intensificarea acțiunilor pentru optimizarea gestionării fondurilor bugetare și  găsirea unor surse de finanțare extrabuget prin 

proiecte care să aducă venituri proprii școlii în vederea îmbunătățirii bazei materiale și didactice și eficientizarea relațiilor școală-familie prin 

implicarea activă a părinților în viața școlii 

ȚINTA: 

Înnoirea materialelor didactice din cabinete tehnice și de cultură generală, creșterea numărului de părinți care se implică activ în viața și activitățile 

extra-curriculare ale școlii. Încheierea în procent de 100% a contractelor de studii dintre părinți și școală 

-Desfășurarea în condiții optime a învățământului la nivelul unității școlare 

CONTEXT: 

 Managementul calității devine o necesitate impusă de schimbările radicale din societatea românească. Rigorile economiei de piață impun 

elasticitate, rapiditate de decizie și eficacitate pe toate planurile de activitate astfel ca la ieșirea din sistemul de învățământ piața muncii să fie 

alimentată cu personal competent și responsabil. 

Acțiuni pentru atingerea 

obiectivului (ce anume trebuie 

să se întâmple) 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Criterii de performanță 

Data până la care vor 

fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 
Parteneri Sursa de finanțare 

Întocmirea necesarului de buget 

pentru 2022 în conformitate cu 

Legea Descentralizării și a 

finanțării costurilor pe elev 

Buget care să răspundă 

nevoilor elevilor, 

cadrelor didactice, dotării 

școlii 

Septembrie 2022- 

Decembrie  2022 

Sept-dec.2023 

echipa de 

management  

Contabil șef 

Consiliul 

Local 

Consiliul 

Județean 

Comisia 

județeană 

de 

finanțare 

 Buget 
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ISJ 

Organizarea Consiliilor Părinților 

pe clase 

Caietul dirigintelui 

PV – ale ședințelor 

periodice cu părinții 

Oct. – anual 

Conform planificării 

Diriginții 

Consilierul educativ 

Reprezentantul CRP 

părinți 

 

Venituri proprii 

 

PRIORITATEA 2:CONSOLIDAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV FORMATIV BAZAT PE NEVOILE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR ÎN 

CORELARE CU CERINȚELE SOCIALE 

OBIECTIV: O4. Accentuarea caracterului formativ al activității didactice, curriculare și extra-curriculare prin adaptarea conținuturilor 

didactice la economia de piață cu responsabilizarea și motivarea elevilor în actul învățării, pe nivele de studiu în vederea atingerii unor criterii de 

performanță recunoscute la nivel european 

ȚINTA: 

       Creșterea ratei de retenție pentru liceul tehnologic odată cu reducerea numărului de transferări către alte licee și satisfacerea nevoilor sociale 

prin pregătirea de calitate a elevilor precum și integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale 

- Creșterea motivației elevilor de formare profesională 

CONTEXT: 

 Managementul calității devine o necesitate impusă de schimbările radicale din societatea românească. Rigorile economiei de piață impun 

elasticitate, rapiditate de decizie și eficacitate pe toate planurile de activitate astfel ca la ieșirea din sistemul de învățământ piața muncii să fie 

alimentată cu personal competent și responsabil. 

Acțiuni pentru atingerea obiectivului 

(ce anume trebuie să se întâmple) 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Criterii de performanță 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 
Parteneri 

Sursa de 

finanțare 

Desfășurarea de activități didactice cu 

caracter formativ prin metode de 

instruire online 

Documente de proiectare 

didactică 

Portofoliile  profesorilor 

1 oct anual Resp. Arii curriculare 

Toate cadrele didactice 

ISJ 

CCD 

MEC 

ARACIP  

Buget 

Cuprinderea în conținutul lecțiilor a 

unor exemple și aplicații strâns legate 

de cerințele sociale și economice pentru 

planuri de lecții 

lecții on line, altele 

 

Semestrial  

 

Resp. Arie curriculara teh.  

Toate cadrele didactice 

ISJ 

CCD 

Agenți 

Buget + 

surse 

alternative 
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formarea competențelor sociale și 

profesionale 

economici 

Siveco 

 

Simplificarea și adaptarea cerințelor din 

materialele de învățare la învățarea prin 

pași mici 

Proiectare didactică pe 

unități de învățare 

Planuri de lecții 

Portofolii 

Conform graficului 

individual 

Toate cadrele didactice. 

Resp. Arie curriculara teh 

-Profesori 

formatori 

-Alte școli 

de profil 

Buget 

Realizarea proiectelor de atestat proiectele elevilor Iunie, anual Toate cadrele didactice -Elevii 

-Agenți 

economici 

Buget 

Adaptarea testelor inițiale la nivelul de 

pregătire și particularitățile de vârstă 

Analiza (interpretarea) 

testelor inițiale 

Planuri de îmbunătățire 

Oct. Anual Resp. Arii curriculare 

Toate cadrele didactice 

-psiholog 

școlar 

-diriginți 

 

Buget 

Realizarea de programe de învățare 

diferențiate* 

Programe de învățare 

(portofolii ale prof.) 

Nov. Anual Toate cadrele didactice 

Psiholog școlar 

ISJ 

CCD 

Buget 

 

PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI și INTEGRAREA DATELOR  ÎN SISTEMUL 

INFORMATIC NATIONAL 

OBIECTIV:  O5. Asigurarea condițiilor egale de acces la programele de învățare pe toate nivelele de școlarizare și îmbunătățirea procesului de 

monitorizare a nivelului de atingere a standardelor  pe toate sectoarele de activitate 

5.1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaționale în învățământul tehnic 

ȚINTA: 

Toți elevii primesc ajutor pentru a înțelege, obține sau a căuta informații conform nevoilor individuale de învățare. Realizarea bazei de stocare a 

datelor destinată CEAC completată cu date de proces pentru toate compartimentele 

- Reducerea numărului de absențe nemotivate cu 2% și a cazurilor de abandon școlar 

CONTEXT:  Managementul calității devine o necesitate impusă de schimbările radicale din societatea românească. Rigorile economiei de piață 

impun elasticitate, rapiditate de decizie și eficacitate pe toate planurile de activitate astfel ca la ieșirea din sistemul de învățământ piața muncii să fie 

alimentată cu personal competent și responsabil. 
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Acțiuni pentru atingerea obiectivului 

(ce anume trebuie să se întâmple) 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Criterii de performanță 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoanele 

responsabile 
Parteneri 

Sursa de 

finanțare 

Reanalizarea componenței CEAC, a 

Regulamentului de funcționare, a 

procedurilor și elaborarea planului 

operațional de asigurare și evaluare a 

calității pentru anul în curs 

Regulamentul CEAC 

Planului Operațional CEAC 

Manual de proceduri 

Septembrie 

2022 

 

Echipa de management 

 CEAC 

ARACIP 

CLDPS 

ISJ 

Cons.Local 

 

- buget 

Analiza gradului de succes a 

programelor de învățare existente 

Toți elevii parcurg programe de 

învățare cu caracter incluziv 

Tuturor elevilor le sunt 

administrate teste psihologice în 

vederea selectării celor cu 

Cerințe Educaționale Speciale 

anual 

Echipa de management  

CEAC 

Psiholog șc. 

Diriginții 

ISJ 

 
- buget 

Informarea tuturor elevilor cu privire la 

programele de învățare oferite (film, 

pagina web a școlii, oferta ed. A școlii, 

lecții și dezbateri OSP) 

Planificarea orelor de dirigenție 

Orarul Cabinetului de orientarea 

psihologică 

Orarul bibliotecii școlii 

anual 

Resp. OSP 

Cons. Edu. 

Com. Mass-media 

Diriginții  

ISJ 

Agenți  

eco. 

Invitați  

 

Buget + 

surse 

alternative 
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PRIORITATEA 3  DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI și INTEGRAREA DATELOR  ÎN SISTEMUL 

INFORMATIC calitate.aracip.eu 

OBIECTIV: O.6    Creșterea șansei de inserție socio-profesională a absolvenților 

6.1. Adaptarea ofertei educaționale în învățământul tehnic și profesional în raport cu cerințele pieței muncii; încheierea de  parteneriate pentru 

susținerea învățământului tehnic și profesional dual cu durata de 3 ani; monitorizarea inserției absolvenților și a consilierii /orientării elevilor 

pentru angajarea în domeniul de pregătire sau continuarea studiilor liceale, postliceale și universitare în concordanță cu profilul psihopedagogic al 

fiecăruia 

ȚINTA:80% din absolvenți sunt integrați în muncă sau continuă studiile prin scoală postliceală sau în instituții de învățământ superior 

CONTEXT: Volumul de cunoștințe și abilități pe care trebuie să le dobândească elevii cu potențial și aspirații diferite este mare iar piața muncii este  

fluctuantă.  

-Interesul agenților economici pentru parteneriate cu școala                                                                                                                          

Acțiuni pentru atingerea 

obiectivului (ce anume trebuie 

să se întâmple) 

Rezultate așteptate (măsurabile) 

Criterii de performanță 

Data până 

la care 

vor fi 

finalizate 

Persoanele 

responsabile 

Parteneri 

Costuri 

Sursa de 

finanțare 

Activități eficiente de consiliere 

școlară și alegerea carierei pe baza 

dezbaterilor privind necesitatea 

adaptării permanente a formării 

inițiale la dinamica și exigențele 

pieței muncii 

Sondaje de opinie privind impactul 

acțiunilor asupra alegerii carierei 

Materiale informative pentru 

diriginți și profesori 

 anual 

Consilierul 

educativ 

Psihologul școlar 

Diriginții 

Agenți economici 

Instituții abilitate 

 

buget 

Analizarea ofertelor de lucru  de la 

agenții economici.  Analizarea 

ofertelor de învățământ superior,  

Analizarea ofertelor  de la târguri 

și expoziții de profil 

Oferta locurilor de muncă 

Planuri de școlarizare de la instituții 

de învățământ superior 

Portofolii ale elevilor 

Mai. Anual 

Diriginții 

Șef de atelier 

Consilier educativ 

AJOFM 

UBB 

UTCN 

Expoziții de profil 

buget 

Organizarea de dezbateri tematice 

online utilizând informațiile din 

mass-media de la  angajați, 

Evidența absolvenților care 

urmează alte forme de învățământ 

sau sunt absorbiți de piața muncii 

sept. anual Conducerea școlii 

Compartimentul 

secretariat 

Instituții de 

învățământ superior 

Agenți economici 

buget 
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studenți, șomeri Diriginții Instituții abilitate 

Organizarea efectuării practicii la 

agenți economici 

Convenții de colaborare 

Contracte de practica 

Graficul de practică pentru Școala 

profesionala și liceu 

 sept. Anual 
Șef CM Tehnologii 

Resp. Orar 

Ag. Economici 

 
Buget 

PRIORITATEA 4 : ASIGURAREA TRANSPARENTEI DECIZIILOR ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA IMAGINII COLEGIULUI TEHNIC „ANGHEL SALIGNY„ în 

COMUNITATE PRIN COMUNICAREA ACTIVITĂȚILOR DE IMPACT ÎN MASS-MEDIA 

OBIECTIV : O7 Promovarea imaginii școlii în cadrul comunității locale și în județ 

7.1. Colaborarea deschisă și permanentă cu mass-media 

ȚINTA:        Creșterea cu 10% a numărului de elevi din oraș care optează pentru clasa a IX a în domeniul construcții, instalații și lucrări publice; 

domeniul silvicultură; domeniul resurse și protecția mediului   

Cel puțin 3 apariții în mass-media  

CONTEXT: 

  Interesul agenților economici pentru parteneriate cu școala                                                                                                                          

 Cereri pentru organizarea de cursuri de reconversie profesională sau de specializare în meserie      

 Participarea școlii în proiecte și programe  naționale                                                                                                                                                                                            

Acțiuni pentru atingerea obiectivului 

(ce anume trebuie să se întâmple) 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Criterii de performanță 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 

Parteneri 

Costuri 

Sursa de 

finanțare 

Stabilirea unui sistem de comunicare 

bilaterală cu școlile partenere 

Comunicare online 

Adrese e-mail 

Caiet de note telefonice 

Fax-uri 

Anual  

noiembrie 
Inginer de sistem 

Școlile 

partenere 

 

-buget 

Reactualizarea paginii WEB a școlii cu 

date privind oferta școlii, realizări ale 

elevilor, parteneriate, etc. 

 Creșterea numărului de accesări 

a paginii WEB  

15 iunie 

anual 

director 

coordonator de 

programe educative 

prof. Informatică 

Server găzduire 

pagini WEB, 

agenți 

economici  

buget 
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PRIORITATEA  5: FORMAREA CONTINUĂ ȘI TRANSFERUL DE BUNE PRACTICI INTERN și EXTERN ( ȚARĂ și STRĂINĂTATE), 

   COLABORAREA EFICIENTĂ CU PARTENERII SOCIALI 

OBIECTIV:   O8.   Continuarea reformei resurselor umane prin cursuri de formare oferite de unități abilitate și a diseminărilor în interiorul școlii 

ȚINTA:     Până în 2027, 100% din cadrele didactice titulare în școală vor participa la cursuri de formare continuă în vederea achiziției de noi 

competențe care vor fi utilizate în procesul instructiv-educativ 

CONTEXT: 

 Aderarea la UE implică adaptarea la cerințele în continuă schimbare ale pieței muncii, reflectate în schimbările economice și sociale. 

Acțiuni pentru atingerea 

obiectivului (ce anume trebuie să 

se întâmple) 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Criterii de performanță 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 

Parteneri 

 

Sursa de 

finanțare 

Participarea la cursurile de formare 

profesională 
Certificate de participare 

Activitate continuă 

2022-2023 

Responsabil 

formare continuă 

ISJ 

CCD 

UBB 

UTCN 

După caz 

Organizarea unor seminarii cu scopul 

multiplicării termenilor reformei ÎPT 

preuniversitar: 

învățarea centrată pe elev 

elevi cu cerințe educaționale speciale 

managementul informației 

calitate 

standarde de pregătire profesională 

dezvoltare de curriculum 

grafic de desfășurare 

documentele formatorilor 

scăderea numărului de absențe 

nemotivate cu 25% până în 2027 

creșterea cu 2% a 

promovabilității la examenele de 

sfârșit de ciclu 

anual sept. Oct 

Formatorii Phare 

Toate cadrele 

didactice 

ISJ 

 
Buget 

Diseminări în cadrul rețelei școlare și 

a proiectelor derulate de școală  
documentele formatorilor aprilie 2023 

Formatorii 

proiectului 

Conducerea școlii 

 

ISJ 

 

Bugetul 

proiectului 

Revizuirea și corelarea CDL-urilor  în Planurile catedrelor Octombrie, anual echipa de ISJ Buget  
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concordanță cu  standardele UE Rezultate bune obținute la 

autoevaluări și evaluări externe 

Documentele catedrelor 

septembrie, anual management  

Resp. CM. 

CNDÎPT 

ARACIP 

 

Aplicarea cu consecvență a celor 7 

principii ale asigurării calității 

Plan operațional privind 

calitatea în învățământ 

Rezultate bune obținute la 

autoevaluări și evaluări ext. 

Septembrie, anual 

octombrie, anual 

echipa de 

management  

CEAC Calității 

Resp. Arii 

curriculare 

ISJ 

CNDÎPT 

ARACIP 

 

Buget 

 

PRIORITATEA 5: FORMAREA CONTINUĂ ȘI TRANSFERUL DE BUNE PRACTICI INTERN și EXTERN ( ȚARĂ și STRĂINĂTATE) 
   COLABORAREA EFICIENTĂ CU PARTENERII SOCIALI 
OBIECTIV:O9.Armonizarea strategiilor didactice în acord cu cerințele pieței muncii din UE, cu tipurile de inteligențe și stilurile de învățare ale 
elevilor 
ȚINTA:   100% dintre elevi beneficiază de strategiile moderne de predare-învățare iar în anul 2027, 98% dintre ei dobândesc competențele 
necesare obținerii calificărilor recunoscute în UE 
CONTEXT: 
 Aderarea la UE implică adaptarea la cerințele în continuă schimbare ale pieței muncii, reflectate în schimbările economice și sociale. 

Acțiuni pentru atingerea 
obiectivului (ce anume trebuie să 

se întâmple) 

Rezultate așteptate (măsurabile) 
Criterii de performanță 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoanele 
responsabile 

Parteneri 
Sursa de 
finanțare 

Organizarea unor seminarii online cu 
scopul multiplicării cursurilor de 
formare, implicării cadrelor didactice 
în implementarea proiectelor de 
interes pentru scoală și comunitate  

grafic de desfășurare 
documentele formatorilor 

anual 
Conducerea școlii 
Responsabil cu 
formarea continua 

ISJ 
 

Buget 

Participarea la cursuri de formare 
Documentele catedrelor 
Documentele comisiei de formare continua 
Procese verbale de la întâlniri 

anual 
Conducerea școlii 
Responsabil cu 
formarea continua 

ISJ 
 

• Buget 

Organizare de întâlniri periodice cu 
partenerii sociali 

• Procese verbale de la întâlniri anual Conducerea școlii 
ISJ 
Parteneri 
sociali 

• Buget 
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1.2 PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

 

Nr. 

Crt 
Clasa Profil 

Domeniul 

pregătirii de bază 
Specializare 

1. 

CLASA  A – IX-A Tehnic Construcții, 

instalații și lucrări 

publice 

Tehnician desenator 

pentru construcții și 

instalații 

2. 

CLASA  A – IX-B Resurse naturale 

și protecția 

mediului 

Protecția mediului Tehnician ecolog și 

protecția calității 

mediului 

3. 

CLASA  A- X –A Resurse naturale 

și protecția 

mediului 

Protecția mediului Tehnician ecolog și 

protecția calității 

mediului 

4. 

CLASA  A – XI-A Tehnic Construcții, 

instalații și lucrări 

publice 

Tehnician în construcții 

și lucrări publice 

5. 

CLASA  A – XI-B Resurse naturale 

și protecția 

mediului 

Protecția mediului Tehnician ecolog și 

protecția calității 

mediului 

6. 

CLASA  A – XII-A Resurse naturale 

și protecția 

mediului 

Protecția mediului Tehnician ecolog și 

protecția calității 

mediului 

7. 

CLASA  A- IX –C 

Școala profesională 

/învățământ dual 

Tehnic Construcții, 

instalații și lucrări 

publice 

Instalator de  instalații 

tehnico-sanitare și de 

gaze 

8. 

CLASA  A- X –B 

Școala profesională  

Tehnic Fabricarea 

produselor din 

lemn 

Tâmplar Universal 

10. 
Anul P1A 

Școala postliceală 

Informatica Informatica Analist programator 

11. 
Anul P2A 

Școala postliceală 

Informatica Informatica Analist programator 

13. 

Anul I- Școala de 

maiștri-buget 

Tehnic Construcții, 

instalații și lucrări 

publice 

Maistru construcții civile 

industriale și 

agricole/Maistru 

instalator în construcții 

14. 

Anul II- Școala de 

maiștri-buget 

Tehnic Construcții, 

instalații și lucrări 

publice 

Maistru construcții civile 

industriale și 

agricole/Maistru 

instalator în construcții 
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1.3 PLANUL DE PARTENERIAT AL ȘCOLII 

(rezumat) 

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor și atingerea țintelor propuse, pentru a realiza acțiunile 

din Planul de Acțiune al Școlii, conducerea unității are în vedere dezvoltarea unei puternice 

rețele de parteneriat, cu ajutorul căreia dorește să realizeze: 

 dimensionarea și structurarea corectă a planului anual de școlarizare; 

 organizarea instruirii practice a elevilor precum și elaborarea instrumentelor de 

evaluare specifice acestui tip de activitate; 

 asigurarea, pentru fiecare elev, a experiențelor de învățare prin decizie și inițiativă 

proprie; 

 verificarea mediului de instruire practică a elevilor, în ceea ce privește sănătatea și 

siguranța la locul de muncă; 

 participarea reprezentanților agenților economici la activitățile curente de evaluare a 

elevilor și la examenele de certificare a competențelor profesionale;        

 dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a bibliotecii și a băncii de date referitoare la 

posibilele trasee de formare și la orientarea în privința alegerii carierei; 

 participarea reprezentanților agenților economici și ai Consiliului Local la activitățile în 

care se evaluează capacitatea școlii de a furniza formare de calitate și în conformitate cu 

cerințele locale ale pieței muncii 

 inițierea și derularea de proiecte de parteneriat cu centrele de învățământ tehnic 

superior din Zona de Dezvoltare N-V, în scopul informării elevilor în legătură cu 

opțiunile de continuare și completare a studiilor și a realizării de acțiuni care să implice 

elaborarea de studii, cercetări, lucrări cu caracter aplicativ, pagini web promoționale, 

reviste etc., în grupe de lucru mixte ( elevi-studenți, profesori de liceu-cadre 

universitare). 

 continuarea proiectelor cu reflectare asupra comportamentului social și a sănătății 

 menținerea parteneriatelor existente și stabilirea de noi colaborări 
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1.4 PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI  

(rezumat) 
 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” are în vedere mai multe direcții de formare continuă a 

personalului : 

1. Dezvoltarea competențelor de  utilizare a calculatorului  

 realizarea de lecții online pentru toate clasele, extinderea învățământului online 

 proiectarea de lecții multimedia 

 cunoașterea platformelor educaționale: Moodle, Adservio, Teams, Edmodo, Socrative 

 studierea platforma G-suite cu toate facilitățile ei 

 utilizarea programelor de videoconferință Zoom,, Cisco Webex,  

 studierea software-lor de prezentare (Mentimeter, Canva, Padlet, Prezi etc.) 

 studierea platformelor/programelor de învățare interactivă (Kahoot, Quizizz, Wordwall, 

Live Worksheets, etc) 

 

2. Realizarea unui învățământ INCLUZIV 

 organizarea  de activități  atractive pentru elevii cu CES 

 diseminarea rezultatelor activităților  

 aplicarea politicilor pentru integrarea elevilor cu cerințe 

educaționale speciale  

 

3. Aplicarea metodelor moderne CENTRATE PE ELEV  

 metode complementare de evaluare; 

 proiectarea didactică cu integrarea strategiilor; 

 elaborarea de modele de lecții online, fișe de inter-

evaluare, proiecte, simulări.  

 

4. Managementul colectivului de elevi 

5. Consiliere și orientare a elevilor în alegerea carierei 

6. Respectarea principiilor  de asigurare calității în învățământul preuniversitar 

7. Redactare de programe 
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1.5 FINANȚAREA PLANULUI 

 

Principalele resurse de finanțare ale Planului de Acțiune al Școlii sunt : 

 

 dotări TVET pentru laboratoarele și atelierele de specialitate; 

 dotări TVET pentru laboratorul de informatică, multimedia  

 destinate Centrelor de Resurse din țară; 

 venituri extrabugetare obținute prin : 

o închirieri de spații; (în condițiile obținerii aprobărilor de la ISJ și Primăria 

Municipiului Cluj Napoca) 

o sponsorizări; 

 fonduri cu destinație specifică acordate de către Comitetul Local; 

 fonduri obținute în urma derulării de proiecte de formare continuă, cu finanțare externă 

sau/și locală; 

 fonduri cu destinație specifică oferite de agenții economici locali pentru sprijinirea formării 

profesionale a elevilor proveniți din medii defavorizate; 
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