
 

LICEUL “PREDA BUZESCU” BERBEȘTI 

Localitatea Berbești, Strada Principală, nr. 11, Județul Vâlcea 

Tel/Fax: 0250869314 

e-mail:grscpredabuzescu@yahoo.com 

                                                                                                                                   

 

1- CAPITOLUL III- PLANURI OPERAȚIONALE 

 
CAPITOLUL III. PLANURI OPERAȚIONALE   

AN ȘCOLAR 2019-2020 
 
  
 

❖ PLAN  OPERAŢIONAL PRIVIND MANAGEMENTUL  INSTITUŢIONAL 

❖ PLAN OPERAŢIONAL PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

❖ PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ACTIVITĂŢI DE TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 

❖ PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE CENTRATĂ PE ELEV 

❖ PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ACTIVITĂŢILE DE DEZVOLTARE A MANAGEMENTULUI ŞCOLAR 

❖ PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REDUCEREA ABSENTEISMULUI SCOLAR 

❖ CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 
 



 

LICEUL “PREDA BUZESCU” BERBEȘTI 

Localitatea Berbești, Strada Principală, nr. 11, Județul Vâlcea 

Tel/Fax: 0250869314 

e-mail:grscpredabuzescu@yahoo.com 

                                                                                                                                   

 

2- CAPITOLUL III- PLANURI OPERAȚIONALE 

3.2. PLAN  OPERAŢIONAL PENTRU ANUL 2019-2020 
  

I. Managementul  instituţional 

OBIECTIVE 
1. Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către fiecare manager din instituţie, în vederea realizării unui proces de 

învăţământ cu finalitate ce vizează  buna pregătire profesională  
2. Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale ( atât cele administrative dar, mai ales, cele ce vizează activitatea instructiv - 

educativă şi de pregătire practică) din instituţie. 
3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, agenţii economici, cu structurile 

organizatorice ale părinţilor / tutorilor legali. 
4. Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional şi nu numai 
5. Proiectarea unei oferte educaţionale compatibilă cu realităţile societăţii româneşti contemporane 
6. Asigurarea imaginii instituţionale 

 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen 

de realizare 
Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Realizarea materialului de analiză a activităţii de învăţământ din anul şcolar 2018-
2019. 

 Actualizarea Planului de Acţiune al şcolii pentru perioada 2017-2021 
 Realizarea planului operaţional pentru anul şcolar 2019-2020 
 Organizarea Consiliului profesoral, fixarea secretarului, stabilirea comisiei de 

cercetare a abaterilor personalului didactic, stabilirea comisiei pentru asigurarea 
calităţii, alegerea Consiliului de administraţie . 

 Organizarea colectivelor metodico - ştiinţifice şi a comisiei diriginţilor, fixându-se şi 
liderii acestor structuri organizatorice. 

 Organizarea Consiliului de administraţie: stabilirea atribuţiilor membrilor săi, 
însuşirea tematicii şi graficului şedinţelor de lucru  

 Organizarea activităţilor catedrelor / comisiilor metodice şi elaborarea unor 
programe de activitate subordonate planului de acţiune al şcolii 

 Organizarea activităţii comisiei diriginţilor, stabilirea comitetelor de părinţi şi a 

Septembrie 2019 
Septembrie 2019 
Septembrie 2019 
Octombrie 2019 

 
 

Septembrie2019 
 

Octombrie 2019 
 

Octombrie 2019 
 
 

Octombrie 2019 

Echipa managerială 
Echipa de realizare a 
P.A.S. 
Echipa managerială 
Echipa managerială 
şi Consiliul Profesoral 
 
Echipa managerială 
Consiliul de administraţie 
Echipa managerială 
Echipa managerială 
Şefii comisiilor metodice 
 
Echipa managerială 

Raport de activitate 
P.A.S. 
Plan operaţional 
Proces verbal 
 
 
Proces verbal 
 
Proces verbal 
 
Proces verbal 
 
Planuri 
operaţionale 
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Consiliului reprezentativ al părinţilor  
 Organizarea activităţii compartimentului contabilitate-administraţie, stabilirea 

programului de măsuri  
 

 Proiectarea activităţii compartimentului secretariat, în conformitate cu planul de 
acţiune al şcolii 

 Întocmirea fişei postului pentru fiecare membru al consiliului general al şcolii  
 

 Prezentarea tuturor reglementărilor ce vizează învătământul, a regulamentelor 
privind actele de studii şi a tuturor reglementărilor ce vor fi adaptate la nivel 
naţional sau teritorial  
 

 Finalizarea încadrării instituţiei cu personal didactic şi întocmirea schemei orare în 
conformitate cu noul curriculum şi cu principiile psiho-pedagogice aferente  

 Asigurarea documentelor şcolare aferente noului an şcolar şi completarea lor în 
conformitate cu reglementările în vigoare 

 
 Reactualizarea şi validarea regulamentului intern  

 
 Realizarea inventarierii patrimoniului instituţiei de către comisiile constituite cu 

acest scop 
 

 Rectificarea bugetului instituţiei în vederea asigurării resurselor financiare necesare 
desfăşurării activităţii de invăţământ 

 
 Fundamentarea cifrei de şcolarizare 

 
 Popularizarea ofertei şcolare  

 
 Asigurarea imaginii instituţiei prin mijloacele mass-media 

 
 

Octombrie 2019 
 

Octombrie 2019 
 

Septembrie 2019 
 

Octombrie 2019 
 
 
 

Septembrie 2019 
 

 
 
 
 

Septembrie 2019 
 
 

Septembrie 2019 
 

Octombrie 2019 
 
 
 

Noiembrie 2019 
 
 

Noiembrie2019 

Directorul, contabilul şef, 
administratorul 
Directorul şi secretarul 
şef 
Echipa managerială 
 
Directorul,Consiliul de 
administraţie, şefii de 
compartimente 
 
 
 
Directorul şi secretarul 
şef 
 
 
 
 
Echipa managerială 
Comisia de orar 
Echipa managerială 
Responsabili comisie 
diriginţi 
Comisia de reactualizare 
ROI 
 
Consiliul profesoral 
Directorul şi Consiliul de 
administraţie 
Directorul, Contabilul-şef 
 

Proces verbal 
 
 
Planuri 
operaţionale 
Plan operaţional 
 
 
Plan operaţional 
 
 
 
Fişa postului 
Procese verbale 
Încadrări 
orar 
 
 
Mapa dirigintelui 
Portofoliul 
Documente 
şcolare 
Noul R.OF. 
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II. Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de învăţământ 
 
OBIECTIVE: 
 

1.  Sensibilizarea Primăriei şi a Consiliului Local Berbesti, pentru asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de 
învăţământ şi finalizării în bune condiţii a proiectului de constructie a scolii (grădiniței). 
 
2.  Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi bugetare în vederea executării unor noi lucrări de investiţii: 
-reabilitarea atelierelor şcoală şi dotarea cu noi utilaje ; 
-lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare a imobilelor instituţiei; 
-achizitionarea de mobilier nou pentru salile de curs 
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 
 Se va solicita de la forurile administrative superioare acordul pentru 

continuarea programului de finanţare a investiţiilor absolut necesare : 
- constructia scolii din centrul orasului 
- modernizarea spaţiilor de învăţământ 

 
 Se vor asigura fondurile necesare pentru procurarea materialelor 

utilizate la instruirea practică în atelierele şcoală 
 

 Se va asigura fondul de carte, manuale şi publicaţii în conformitate cu 
curriculum-ul fiecărei discipline de învăţământ 

 
 Se vor optimiza cheltuielile cu materiale necesare efectuării lucrărilor 

de reparaţii şi întreţinere  a spaţiului de învăţământ;  
 

 
permanent 
 
 
 
 
 
permanent 
 
permanent 
 
 
permanent 
 
permanent 

 
Directorul 
 
 
 
 
 
Directorul, Contabilul-
şef 
 
Directorul, şefii de 
catedre şi bibliotecarul 
 
Directorul şi 
administratorul 

 
Adrese de 
solicitare 
 
 
 
 
 
 
Procese 
verbale 
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 Implicarea atelierului şcolii în reabilitarea mobilierului şi tâmplăriei 
precum şi în obţinerea de fonduri extrabugetare 

 
 Realizarea de venituri extrabugetare din activităţi de calificare adulţi . 

 
  Întocmirea  de noi cereri de finanţare prin proiecte 

 
permanent 
 
 
 
 
nov.2019 - dec.2019 

Directorul, 
administratorul 
Directorul  
 
Departamentul de 
marketing şcolar 
 
Directorul-echipade 
implementare 

 
III. Procesul instructiv-educativ 

OBIECTIVE 
1. Asigurarea calităţii actului educaţional 
2. Stabilirea de programe adecvate încât, în fiecare catedră / comisie metodică pe arie curriculară/ discipline, să se atingă finalităţile 

procesului de învăţământ. 
3. Depistarea şi stimularea elevilor cu aptitudini ; 

 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen 

de realizare 
Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Implicarea activă a Consiliului profesoral şi a Consiliului de administraţie în 
procesul instructiv-educativ-evaluativ prin îmbogăţirea conţinutului 
instructiv-formativ al întrunirilor celor două structuri  

 Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii actului educativ 
 Implicarea factorilor educaţionali, a Consiliului profesoral şi a Consiliului 

administrativ în actul de analiză a procesului de învăţământ  
 Realizarea planificărilor activităţii didactice în conformitate cu noile cerinţe ale 

curriculum-urilor atât la liceu cât şi la şcoala de arte şi meserii 
 Întocmirea şi demararea programelor de pregătire intensivă cu elevii pentru 

examenele de bacalaureat, absolvire precum şi cu elevii performanţi la 

permanent 
 
 
conform planului 
operaţional pentru 
reţele de colaborare 
permanent 
 
începuturile 
semestrelor 

Consiliul de administraţie 
 
 
Echipa managerială 
 
Echipa managerială 
 
 
Şefii de catedre, directorii 
 

Procese verbale 
 
 
Procese verbale 
Convenţii de 
colaborare 
 
 
Planificări 
calendaristice 
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olimpiadele şcolare şi concursurile sportive  
 Demararea programelor de pregătire cu elevii slabi în vederea recuperării 

golurilor şi atingerea unui nivel minim necesar promovării; 
 Simularea examenelor de tip naţional la nivelul şcolii 
 Prelucrarea regulamentelor de organizare şi desfăşurare a examenelor 

naţionale 
 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor naţionale şi a 

olimpiadelor  
 Desfăşurarea unor analize de diagnosticare a rezultatelor şcolare pe clase şi de 

stabilire a măsurilor de remediere a neajunsurilor  
 

 Creşterea rolului stimulativ al evaluării nivelului de pregătire al elevilor prin 
urmărirea ritmicităţii notării şi a numărului minim de note la fiecare disciplină 
de studiu şi prin utilizarea metodelor moderne de evaluare, teste grilă, 
portofolii, eseuri, referate, excursii tematice 

 
 Parcurgerea integrală a programei şcolare şi asigurarea unui design 

instrucţional şi a unor strategii de predare-învăţare-evaluare cu un înalt grad 
de profesionalism 

 
 Realizarea unor bănci de date cu itemi pentru măsurarea competenţelor, 

capacităţilor şi abilităţilor elevilor în vederea compatibilizării pregătirii lor cu 
standardele naţionale şi europene  

 
 Realizarea lecţiilor prin metode moderne de învăţare-centrate pe elev-conform 

planului operaţional  
 

 Asigurarea unei instruiri practice de calitate care să ducă la achiziţii de 
competenţe şi abilităţi conform SPP 

 
 Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă  

 

 
 
permanent 
 
 
permanent 
 
 
decembrie 
 
 
 
semestrul II 
 
noiembrie 2019 
 
 
permanent 

 
 
 

permanent 
 
 

permanent 
 
 
permanent 
 
permanent 
 
 

 
Directorii şi şefii de 
catedre 
Şefii de catedre 
 
Diriginţii 
 
 
Directorii 
 
Directorii şi şefii de 
catedre 
Echipa managerială 
Comisia de verificare a 
ritmicităţii notării 
 
 
 
Directorii 
Comisia de asiguarare a 
calităţii 
 
Comisia de asigurare a 
calităţii 
 
Responsabili comisii 
metodice  
 
Echipa managerială 
 
Directorul adjunct  

 
Programe de 
pregătire 
 
Programe de 
recuperare 
 
 
 
Procese verbale 
Teste predictive 
Programe de 
îmbunătăţire 
Rapoarte 
periodice 
 
Fişe de 
observare a 
lecţiei 
 
Portofoliile 
cadrelor 
didactice 
 
Rezultatele 
examenelor de 
competenţe 
 
Monitorizarea 
absolvenţilor 
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IV. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 

 
OBIECTIVE 
 
1. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor educative 
2. Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive faţă 

de valorile societăţii în care urmează să se integreze. 
3. Integrarea Europeană-între prioritate şi necesitate 

 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen 

de realizare 
Persoana/ 

Persoane care răspund 
 

Dovezi 
 Întocmirea documentelor de proiectare a muncii educative la nivelul claselor  
 Urmărirea modului în care profesorul diriginte se implică mai eficient în 

activitatea de consiliere didactică şi profesională a elevilor  
 

 Pregătirea orelor de consiliere şi abordarea problematicii specifice vârstei şi 
sexului  

 
 Consilierea elevilor cu nevoi speciale 

 
 Organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de câte ori este cazul şi informarea 

corectă a acestora despre situaţia şcolară şi frecvenţa copiilor lor  
 

 Organizarea de acţiuni educative (simpozioane, serbări, excursii, seri culturale 
şi de dans etc.) cu participarea nemijlocită a părinţilor  

 
 Realizarea programelor de educaţie juridică, antiinfracţională, în colaborare cu 

I.S.J. Valcea, C.C.D. Valcea şi Inspectoratul de Poliţie  
 

 Colaborarea şcolii cu Centrul de asistenţă psihopedagogică  

Septembrie 2019 
 
 
 
permanent 
 
 
permanent 
 
conformplanului CES 
 
octombrie 2019 
 
conformplanuluioperaţional 
 
permanent 
 
permanent 
 

Consilier educativ 
Diriginţii 
 
Consilier educativ, şeful 
comisiilor diriginţilor pe 
ani de studii şi diriginţii  
Directorul 
Consilierul educativ 
 
Psihologul şcolar 
 
 
Consilierul educativ 
Diriginţii 
 
Consilierul educativ 
 
 
Psihologul şcolar 

Procese 
verbale 
 
 
 
 
Planuri de 
activitate 
 
 
 
 
Portofolii 
diriginţi 
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 Organizarea de programe interactive peprobleme ale elevilor, 

cuparticipareaprofesorilor, părinţilor, primăriei, bisericii, poliţiei, a 
cadrelorsanitare 

 
 

 E valuarea periodică a  modului în care elevii păstrează bunurile din şcoală, 
din sălile de clase, manualele şcolare  

 
 Formarea ţinutei morale, decente, a comportamentului civilizat, eliminarea 

absenteismului de la activităţile şcolare, a delicvenţei juvenile, respectarea 
legilor, a normelor de igienă  

 
 Editarea de reviste şcolare 

 
  Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii actului 

educativ 
 

 
permanent 
 

 
permanent 
 
 
peparcursulanuluişcolar 
 
conform planului 
operaţional pentru reţele de 
colaborare 

Diriginţii 
Consilierul educativ 
Psihologul şcolar 
 
 
Directorii, diriginţii şi 
comitetele de părinţi 
 
Diriginţii 
 
 
Diriginţii 
 
 
Directorii şi diriginţii 
Echipa mangerială 
Consilierul educativ 
 

Programe de 
consiliere 
 
 
 
 
 
Protocoale de 
colaborare  
reviste 
şcolare 
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V. Formarea continuă  (dezvoltarea profesională) 
OBIECTIVE 
1. Stimularea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice şi definitivat. 
2. Extinderea experienţelor profitabile în managementul administrativ şi cel didactic. 
3. Participarea la toate activităţile de perfecţionare a personalului didactic şi formarea acestuia în vederea folosirii SEI şi implementarea AEL; 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Informarea personalului didactic cu elemente de noutate apărute în cadrul 
curriculum-ului disciplinei  

 Perfecţionarea actului didactic prin abordarea metodelor moderne de învăţare-
centrată pe elev- 

 Diseminarea informaţiilor primite de profesorii participanţi la cursuri de formare şi 
perfecţionare 

 Împărtăşirea exemplelor de bună practică  
 

 Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei cadrelor didactice debutante prin activităţi de 
consiliere şi stagii de perfecţionare. 

 
 Utilizarea ofertei de educaţie, a programelor de perfecţionare ale CCD şi ale centrului 

de asistenţă psihopedagogică 
 Perfecţionarea cadrelor didactice în vederea implementării programului SEI şi 

folosirea sistemului AEL 
 

 Exercitarea funcţiei de îndrumare şi control a managerilor liceului şi a şefilor de 
catedră prin asistenţe la ore şi acţiuni de perfecţionare 

 Utilizarea fondului de carte al bibliotecii liceului în pregătirea individuală de 
specialitate 

 Asigurarea accesului la publicaţiile de specialitate, la “Tribuna învăţământului”, 
“Reviste de pedagogie” etc. 

 Perfecţionarea personalului administrativ (secretariat, contabilitate, administraţie) în 
vederea folosirii tehnicii de calcul şi a  softului specializat 

permanent 
 
permanent 
 
permanent 
 
permanent 
 
 
permanent 
 
permanent 
 
conform graficului 
de interasistenţe 
şi asistenţe 
permanent 

 
 
permanent 
 
permanent 

Directorii şi şefii de 
catedre 
 
Directorul adjunct şi şefii 
de catedre 
Directorii 
 
Profesorii înscrişi la 
gradul II şi I şi definitivat 
 
Şefii de catedre 
 
Sefii de catedră 
 
Directorii şi şefii de 
catedre 
 
 
Bibliotecarul şcolii 
 
 
Directorul şcolii 

Mape 
profesori 
 
 
 
 
Baza de date 
formare 
continuă 
 
 
 
 
 
Fişă de 
observaţie a 
lecţiei 
 
 
 
Abonamente  
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VI. Activitatea de protecţie a muncii, PSI şi apărare civilă 
 
OBIECTIVE 
 
1. Asigurarea protecţiei personalului din şcoală şi a elevilor pe durata desfăşurării tuturor activităţilor  
2. Asigurarea accesului la informaţiile noi, aferente domeniilor; 
3. Reglarea activităţii aferente segmentului PSI; 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 
 Organizarea comitetului de sănătate şi securitate în muncă şi a comisiei tehnice 

PSI 
 

 Redactarea documentelor, realizarea instruirilor şi semnarea proceselor verbale 
în conformitate cu legislaţia în vigoare  

 
 Asigurarea condiţiilor materiale şi organizatorice în vederea prevenirii 

accidentelor şi incendiilor cât şi pentru intervenţii reale  
 
 

 Simularea de exerciţii de evacuare a localului liceului în caz de incendii sau 
calamităţi împreună cu organele locale de pompieri şi apărare civilă 

 
 Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor şi personalului din instituţie 

 
 Desfăşurarea de activităţi specifice (concursuri, lecţii vizită, teme la orele de 

diriginţie) în colaborare cu ITM, Grupul de pompieri 

 
Septembrie 2019 

 
Conform planului 
operaţional 
permanent 
 
permanent 
 
 
conform 
graficului 
 
 
permanent 
 
conform planului 
operaţional 

Directorul şi 
comisia 
 
Responsabil CSSM 
Comisia PSI şi 
directorul 
 
Comisia PSI, 
directorul, 
admisnistratorul 
 
 
Directorii şi 
administratorul 
 
Echipa managerială 
administratorul 
responsabil CSSM 

Decizii de 
constituire 
a 
comisiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dosar 
CSSM 
 
Dosar 
CTPSI 

manager din instituţie= responsabil cu organizarea activităţilor la nivelul fiecărei structuri funcţionale din şcoală (comisii, departamente, comitete, clase 
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3.3. PLAN OPERAŢIONAL 

 PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 

 OBIECTIVE 
1. Planificarea riguroasă a tuturor activităţilor conform principiilor calităţii. 
2. Organizarea activităţii pentru a asigura diseminarea informaţiei şi punerea în practică a planurilor, prin stabilirea celei mai potrivite 

configuraţii a unităţii de învăţământ, cu scopul utilizării optime a resurselor. 
3. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor. 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Rezultate  
aşteptate 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 
1.Elaborarea misiunii, obiectivelor şi aspiraţiilor 

 
Plan managerial 2017-2018 

 
octombrie 2019 

Echipa 
managerială 

 
Document 

2.Constituirea structurilor responsabile cu 
implementarea instrumentelor pentru 
managementul calităţii (identificarea principalilor 
actori şi a rolului acestora): 

 Numirea coordonatorului pentru asigurarea calităţii, 
-rol: preşedintele Comitetului de asigurare a calităţii 

 
 Stabilirea Comitetului pentru asigurarea calităţii, rol: 

monitorizează desfăşurarea tuturor activităţilor, 
este responsabil de îndeplinirea procesului de 
autoevaluare. 

 
 Constituirea catedrelor la nivelul şcolii pe discipline 

sau pe arii curriculare. 
 

 Stabilirea echipei de observatori (şefii de catedre), 
rol: realizează observări sistematice ale activităţii de 
predare-învăţare. 

 
 
 
 
Toţi membrii personalului 
sunt implicaţi în 
implementarea asigurării 
calităţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
septembrie 
2019 

Echipa 
managerială 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul de 
administraţie 

Procese verbale ale 
şedinţelor Consiliului de 
Administraţie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decizii de constituire a 
catedrelor şi de numire 
a şefilor de catedră 
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3. Diseminarea informaţiei: 
 

 Înfiinţarea unui punct de informare în şcoală privind 
asigurarea calităţii. 

 Distribuirea către toate catedrele a mapelor cu 
noutăţi care cuprind programe şcolare, curriculum şi 
SPP. 

 Prelucrarea în şedinţele de catedră a principiilor 
calităţii şi descriptorilor de performanţă. 

 Afişarea în cancelarie a criteriilor de evaluare şi a 
graficelor observărilor (asistenţe şi interasistenţe la 
lecţii). 

 Discutarea modului de interpretare a criteriilor. 
 

 
 
 
Informarea tuturor 
membrilor personalului 
privind asigurarea calităţii 

 
 
 
octombrie 2019 

 
 
Echipa 
managerială 
 
Comitetul de 
asigurarea a 
calităţii 
 
Şefii de catedre 
 

 
 
Mape noutăţi 
 
Procese verbale ale 
şedinţelor de catedră 
 
Grafice de asistente 

 
4. Elaborarea strategiei de observare:  
 

 Stabilirea criteriilor de evaluare a procesului de 
predare-învăţare. 

 Întocmirea graficelor de asistenţe şi interasistenţe la 
lecţii. 

 
Sistemul de asigurare a 
calităţii cuprinde criterii clare 
pe baza cărora se pot stabili 
punctele tari şi punctele slabe 

 
octombrie 2019 

 
Echipa 
managerială 
Comitetul de 
asigurarea a 
calităţii 
Echipa de 
observatori 

 
Fişa de observare a 
lecţiei 
 
Grafice de asistente 

 
5. Monitorizare- realizarea observaţiilor 

 

 
Stabilirea punctelor tari şi a 
punctelor slabe 

 
Conform 
planificării 

 
Echipa 
12observatori 
Echipa de 
12observatori 
 

 
Fişe de observare  
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6.Evaluare: 
 

 Întocmirea raportului de autoevaluare la nivelul 
fiecărei catedre, conform fişelor de observare. 

 Întocmirea rezumatului punctelor tari şi slabe 
constatate. 

 Elaborarea planului de îmbunătăţire. 

 
Sistemul de asigurare a 
calităţii este dezvoltat, 
implementat şi continuu 
îmbunătăţit 

 
Iunie 2020 
 
 
 
Septembrie 
2019 

 
Echipa 
managerială 
Comitetul de 
asigurarea a 
calităţii 
 

 
Documente 

3.4. PLAN OPERAŢIONAL 
PENTRU ACTIVITĂŢI DE TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 

 
OBIECTIVE  
 

1. Asigurarea formării profesionale a  elevilor în condiţii similare cu cele ale viitorului loc de muncă 
2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor cheie şi a competenţelor tehnice corespunzătoare viitorului loc de muncă, în vederea facilitării 

integrării cu succes a acestora, după absolvire în viaţa socio-economică 
3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate Termen de 
realizare 

Persoana/ 
persoane 

care răspund 

Factori de  
influenţă 

Parteneri 

1. Corelarea ofertei educaţionale cu calificările 
necesare pe piaţa muncii 
     • Identificarea agenţilor economici, corespunzător 
domeniilor de pregătire profesională ale şcolii 
 
     • Elaborarea de Curriculum-uri la decizia şcolii (CDŞ) 
şi Curriculum în dezvoltare locală (CDL), documente în 
acord cu consultarea agenţilor economici reprezentativi 
din zonă 
• Fundamentarea planului de şcolarizare, în acord cu 
cererea de calificări de pe piaţa muncii 

Adaptarea curriculum-ului 
la decizia şcolii (CDŞ) şi 
curriculum-lui în 
dezvoltare locală (CDL) 
elaborate , la condiţiile 
agenţilor parteneri 
 
Plan de şcolarizare stabilit 
în acord cu cererea de 
calificări de pe piaţa 
muncii 

 
 
Sept. 2019 
 
 
Oct. 2019 
 
 
Martie 2020 

Echipa 
managerială 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
Cadrele 
didactice 
Agenţii 
economici 
parteneri 

 
 
- gradul de 
interes a 
partenerilor 

 
 
 
Agenţii 
economici 
parteneri 
 
I.Ş.J. Valcea 
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2. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de instruire teoretică şi practică pentru 
formarea profesională a elevilor, în condiţii care să 
le asigure atingerea performanţelor profesionale şi 
să le faciliteze integrarea la locul de muncă   
• Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor didactice, cu 
scopuldezvoltării abilităţilor cheie şi dobândirea de 
către elevi a competenţelor tehnice necesare viitorului 
loc de muncă 

 
 
Protocoale de colaborare 
încheiate cu agenţi 
economici, pentru toate  
domeniile de pregătire 
 

 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 

Echipa 
managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice 

- lipsa de interes 
sau/şi  a 
partenerilor, a 
elevilor 
- evoluţie 
defavorabilă a 
pieţei muncii 
- situaţia 
economică la 
nivel 
local,naţional 
economiei 
regionale  

 
S.C. CET 
Govora S.A,  
E.C Berbesti 
Cominco 
Oltenia  S.A 

 
          -utilizarea în procesul de predare-învăţare a 
metodelor activ-participative (învăţare centrată pe 
elev) şi a unor strategii de învăţare adaptate 
stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi 
gradului de motivare a fiecărui elev 
          - realizarea unor materiale de învăţare-evaluare, 
adaptate unor metode didactice eficiente şi moderne   
          - utilizarea a metodelor alternative de evaluare 
(autoevaluarea)  
     • Desfăşurarea activităţilor de instruire practică a 
elevilor în spaţii dotate corespunzător şi în condiţii 
similare viitorului loc de muncă: ateliere şcoală şi agent 
economic, corespunzător domeniului de pregătire 
profesională 
 - formarea comisiei responsabile cu activitatea 
de protecţie a muncii şi P.S.I. 
          - realizarea instructajului şi completarea fişelor 
individuale de protecţie a muncii  a elevilor, cu folosirea 

 
Protocoale de colaborare 
încheiate cu agenţi 
economici, pentru toate  
domeniile de pregătire 
 
 
 
 
Dobândirea de către elevi 
a competenţelor pentru 
abilităţi cheie şi tehnice 
specializate, 
corespunzător 
Standardelor de Pregătire 
Profesională 
 
 
 

 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembrie 
2019 
 
 
 
 
 

 
 
 
Echipa 
managerială 
 
 
 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
 
 
Cadrele 
didactice 
 
 

- direcţiile de 
dezvoltare a (ale 
agentului 
economic) pe 
plan local sau 
regional 
- competitivitatea 
agenţilor 
economici, în 
funcţie de 
normele de 
calitate 
- 
retehnologizarea 
şi restructurarea 
unor unităţi 
economice 
-implementarea 
normelor de 
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metodelor interactive de realizare a instructajului ce 
vizează şi evaluarea cunoştinţelor elevilor 
- întocmirea graficelor  de desfăşurare a activităţilor de 
instruire practică curentă şi comasată 
 - încheierea de protocoale de colaborare 
(partene-riate) cu agenţii economici la care se vor 
desfăşura  activită-ţile de instruire practică 
 - repartizarea elevilor la agenţii economici 
 - monitorizarea activităţilor de instruire practică 
a elevilor de către cadre didactice ale şcolii şi 
reprezentanţi ai agenţilor economici  
• Participarea elevilor la concursuri şcolare 
     • Organizarea simulării examenelor finale de 
absolvire 

Dobândirea de către elevi 
a priceperilor şi 
deprinderilor practice 
 
 
 
 
 
 
 
Premii la concursurile 
şcolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decembrie 
2019 
Mai 2020 

 
 
Agenţii 
economici 
parteneri 

protecţia 
mediului 
- migrarea forţei 
de muncă 
-calitatea 
managementului 
Factori cu 
influenţă 
pozitivă: 
- participarea 
cadrelor didactice 
la cursuri de 
formare 

• Monitorizarea absolvenţilor 
 

  Cadrele didactice diriginţi  

3. Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de 
informare, orientare şi consiliere privind cariera 
    • Consilierea elevilor pentru buna orientare privind 
cariera, în scopul responsabilizării  elevului privind 
propria formare şi atingerii performanţelor 
profesionale  
     • Participarea elevilor la simularea unor interviuri în 
vederea angajării 
     • Participarea elevilor la târguri de job-uri („Bursa 
locurilor de muncă”) la care să fi prezenţi invitaţi ai 
reprezentanţilor agenţilor economici 
    • Asigurarea unei baze de date care să cuprindă 
situaţia locurilor de muncă vacante şi documentele 
necesare angajării 
• Consilierea elevilor din clasele a X-a şi a XI-a, privind  
continuarea formării la nivelul 4 de calificare 

 
 
80% dintre absolvenţi vor 
fi pregătiţi pentru o 
survolare activă a pieţei 
forţei de muncă 
 
Inserţia a minim 70 % 
dintre absolvenţi pe piaţa 
muncii 
 
 
 
98 % dintre elevii claselor 
a X-a vor continua studiile 
la nivel 4  

 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
Sfârşitul 
anului şcolar 

 
Echipa 
managerială 
 
Consilier 
educativ 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
 
Cadrele 
didactice 

- gradul de  
interes al elevilor 
pentru propria 
formare 
 
- existenţa 
cabinetului de 
consiliere şcolară 
şi a unui cadru 
didactic 
specializat  

 
Agenţii 
economici 
parteneri  
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3.5. PLAN OPERAŢIONAL 
PENTRU ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE CENTRATĂ PE ELEV 

 
 

OBIECTIVE 
 
• Eficientizarea  procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea implicării active a elevilor în propria 

formare 
 •Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor 
 • Responsabilizarea elevilor privind propria formare 
 •Promovarea învăţării incluzive 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate Dovezi Termen de 
realizare 

 

Persoana/ 
persoane 

care răspund 

Factori de  
influenţă 

1. Proiectarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor de 
învăţare, cu implicarea activă 
a elevilor în propriul proces de 
formare – învăţare centrată pe 
elev  
 
- desemnarea unui Coordonator 
pentru activităţi de învăţare 
centrate pe elev 
 
- organizarea unor cursuri de 
formare  pentru diseminarea 
informaţiilor privind învăţarea 
centrată pe elev 
- identificarea stilurilor de 

- 60 % din personalul didactic participă 
la cursuri organizate pe metode active 
de învăţare 
- 100% dintre elevi completează 
chestionare pentru determinarea 
stilului de învăţare  
- înţelegerea de către elevi a modulului 
care îi ajută să înveţe cel mai bine   
- transformarea procesului învăţării 
într-unul activ, antrenant şi atractiv 
pentru elevi  
- lecţii cu activităţi centrate pe elev 
- participarea activă şi eficientă  a 
elevilor la lecţii 
- petrecerea în mod plăcut şi cu succes 
a timpului la şcoală 

- planificări ale 
activităţilor didactice, 
proiecte de lecţii cu 
activităţi 
centratepeelev 
- chestionare pentru 
determinarea stilului 
de învăţare 
- formulare pentru 
planul de lecţie 
- formular pentru 
analiza propriilor 
practici 
- formular pentru tema 
de lucru 
- proiecte de lecţii cu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octombrie  
 
 
 
 
 

Echipa 
managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice care 
au participat la 
cursuri de 
formare 
privind 
învăţarea 
centrată pe elev 
 

- 
disponibilitatea 
cadrelor 
didactice de a 
desfăşura lecţii 
cu activităţi 
centrate pe elev 
- gradul de 
implicare şi 
antrenare a 
elevilor pentru 
participarea la 
lecţii 
 
 
- interesul 
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învăţare ale elevilor fiecărei clase 
şi stabilirea stilului dominant al 
clasei 
- stabilirea strategiilor de 
învăţare, care corespund cel mai 
bine stilurilor individuale de 
învăţare ale elevilor 
 
- întocmirea proiectelor de lecţii 
cu activităţi centrate pe elev 
 
- pregătirea spaţiului şi a 
materialelor de învăţare 
 
- organizarea şi desfăşurarea de 
lecţii cu activităţi de învăţare 
centrate pe elev la toate clasele, 
cu sarcini diferite de învăţare 
pentru cele trei stiluri de 
învăţare: vizual, auditiv şi practic 
 
- utilizarea metodelor active în 
procesul învăţării: lucrul în 
grupuri mici şi perechi, jocul de 
rol, studiul de caz, 
brainstormingul 
 
- aplicarea metodelor alternative 
pentru evaluare: autoevaluarea,  
proiectul individual şi în grup, 
portofoliu 
- evaluarea eficienţei utilizării 
strategiilor didactice adecvate 

- responsabilizarea elevilor asupra 
propriei formări 
 
- 70% din cadrele didactice aplică 
metodele active de învăţare 
 
- situaţii de învăţare în care elevii se vor 
simţi în largul lor şi vor avea încredere 
în strategia didactică folosită de 
profesor 
 
 
 
- abilităţi cheie dezvoltate la elevi şi 
competenţe tehnice dobândite de către 
aceştia, corespunzător Standardelor de 
Pregătire Profesionale 
 
- dezvoltarea la elevi a stilului preferat 
de învăţare 
 
- găsirea celei mai potrivite căi de a 
învăţa 
 
- creşterea eficienţei  învăţării 
 
 
- 10% din programele şcolare sunt 
predate cu ajutorul soft-ului specializat 
AEL 
 
 

activităţi centrate pe 
elev, cu sarcini 
diferenţiate pe stilurile 
individuale de învăţare 
ale elevilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- materiale şi resurse 
de învăţare adecvate 
stilurilor de învăţare 
ale elevilor: fişe de 
documentare, fişe de 
lucru, teste, fişe de 
evaluare, fişe de 
observare, proiecte şi 
miniproiecte 

 
 
 
 
Permanent 
 
 

Cadrele 
didactice 
 
Echipa 
managerială 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
 
 
 
 
Cadrele 
didactice 
 
 
 
 
 
Cadrele 
didactice care 
au participat la 
cursuri de 
formare 
privind 
învăţarea 
centrată pe elev  
 

manifestat de 
elevi pentru 
propria formare 
 -
disponibilitatea 
cadrelor 
didactice pentru 
aplicarea 
strategiilor 
didactice care să 
corespundă  
stilurilor 
individuale de 
învăţare 
aleelevilor 
 
Factori cu 
influenţă 
pozitivă: 
 
 
 
- participarea 
cadrelor 
didactice la 
cursuri  de 
formare 
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stilurilor individuale de învăţare 
- desfăşurarea lecţiilor în sistem AEL 

 
Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 
Rezultate aşteptate Dovezi Termen de 

realizare 
Persoana/ 
persoane 

care răspund 

Factori de  
influenţă 

2. Construirea unui mediu de 
învăţare accesibil pentru toţi 
elevii, cu asigurarea de şanse 
egale  
 
• asigurarea condiţiilor egale de 
acces la programele de învăţare 
pentru toţi elevii şi sprijinirea 
acestora pentru propria formare 
 
- identificarea elevilor cu un 
nivel scăzut de pregătire 
 
 
     - asigurarea sprijinului 
specializat pentru învăţare: 
personal didactic bine pregătit 
 
•  adecvarea mediului de 
învăţare, nevoilor individuale ale 
elevilor 
 
     - asigurarea unui mediu fizic 
potrivit pentru învăţare: săli de 
clasă, cabinete de specialitate, 
ateliere-şcoală, bibliotecă ş.a. 

 
 
 
- îmbunătăţirea performanţelor de 
învăţare 
 
 
 
 
 
- toţi elevii identificaţi având un nivel 
scăzut de pregătire vor beneficia de 
programe speciale de pregătire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- progres în pregătire 
 
 

 
 
 
 
 
- programe de învăţare 
individuale care să 
asigure progresul şi 
învăţarea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- programe de învăţare 
pentru elevii care 
participă la concursuri 
şcolare 
 

 
 
 
 
 
 
 
Permanent 

 
Echipa 
managerială 
 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice 
 
 
 
 
 
 
 
Cadrele 
didactice care 
au participat la 
cursuri de 
formare 
privind 
învăţarea 
centrată pe elev  
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3.6. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REŢELELE INTERNE DE COLABORARE 

(ÎNTRE ŞCOLI) 
CONTEXT:  
 Colaborarea este un instrument de comunicare directă, pentru informare şi pentru schimbul de cunoştinţe şi experienţe. Stabilirea unei reţele de 
colaborare aduce un plus în asigurarea calităţii în şcoală.  
 Reţelele interne de colaborare reprezintă unul din factorii care stau la baza dezvoltării instituţionale şi personale (pentru cadrele didactice şi elevii 
şcolii). Principiul de bază al acestor reţele de colaborare este schimbul de cunoştinţe şi experienţă, precum şi dezvoltarea unor noi moduri de a răspunde cererii 
din ce în ce mai mari pentru noi competenţe creative pe piaţa forţei de muncă. 
 
OBIECTIVE: 
1. Obţinerea de beneficii lucrând împreună; 
2. Stabilirea unor aspiraţii mai înalte pentru cadrele didactice şi elevii şcolii; 
3. Dezvoltarea spiritului de competiţie; 
4. Implicarea activă a partenerilor în educaţie pentru formarea orizontului cultural al elevilor, pregătirea lor pentru viaţă, inserţie socială şi 

profesională; 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate aşteptate Termen de 

realizare 
Persoana/persoane 

care răspund 
Parteneri 

1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor 
din reţea 

- Stabilirea echipei de implementare a planului 
operaţional pentru reţelele interne de colaborare; 
- Semnarea contractelor de colaborare între partenerii 
reţelei; 
- Întocmirea programului de desfăşurare a activităţilor, 
responsabilităţi, termene; 
- Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back 
de calitate. 

 
 
Întocmirea planului 
managerial al reţelei 

 
 
Octombrie 2019 

 
 
Echipa managerială 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 

 
 
ISJ Valcea 
CCD Valcea 
 

2. Perfecţionarea continuă a cadrelor 
didactice prin: 

- Participarea la cercurile pedagogice, sesiuni şi 
comunicări ştiinţifice; 

90 % din cadrele didactice 
ale şcolii se perfecţionează 
prin activităţi ştiinţifico – 
metodice comune; 

 
Conform 
planificării 
Permanent 

 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Responsabilul cu 

 
ISJ Valcea 
CCD Valcea 
Alte şcoli (vezi 
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- Diseminarea exemplelor de bună practică; 
- Schimb de cunoştinţe între instituţii cu acelaşi profil 
sau de profile diferite, menite să faciliteze dezvoltarea 
de idei noi; 
- Constituirea unui forum de discuţie privind 
problemele şi aspiraţiile cadrelor didactice aparţinând 
unor structuri similare. 

Soluţionarea de probleme 
comune ale cadrelor 
didactice  

Permanent 
 
 
Octombrie 2019 
 

formarea continuă a 
cadrelor didactice 
Cadrele didactice 

capitolul 2.2) 

3.  Participarea la activităţi cu caracter 
concurenţialînvedereaobţinerii performanţei 

 Concursuri şcolare şi extraşcolare pe teme de 
creaţie, artistice, sportive, antreprenoriale; 

 Olimpiadele şcolare. 

 
Cresterea cu 30 % a 
numărului de elevi pregătiţi 
pentru competiţie 
Creşterea nivelului 
performanţei elevilor cu 20 
%; 

 
 
 
Conform 
planificării 
 

 
 
Echipa managerială 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Cadrele didactice 

 
ISJ Valcea 
CCD Valcea 
Alte şcoli (vezi 
capitolul 2 2) 
 

Implicarea elevilor în activităţi cu caracter 
umanitar si de voluntariat menite să-i pregătească 
pe aceştia  pentru viaţăşi inserţie socială 

Creşterea interesului pentru 
pentru 15% din elevii 
neimplicaţi încă în astfel de 
activităţi 

 
 
Conform 
planificării 
 
 

Echipa managerială 
Responsabilul 
comitetului ECO- 
şcoală 
Consilierul educativ 
Cadrele didactice 

ISJ Valcea 
Protecţia Copilului 
Alte şcoli  
 

3. 4.  Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de 
informare, orientare şi consiliere privind cariera 

 Participarea elevilor la simularea unor interviuri; 
 Participarea elevilor la târguri de job-uri; 

- Asigurarea unei baze de date comune unităţilor cu 
profile similare care să cuprindă situaţia locurilor de 
muncă vacante şi documentele necesare angajării 

- Consilierea pentru buna orientare privind cariera, în 
scopul responsabilizării  elevului privind propria 
formare şi atingerii performanţelor profesionale 
(cabinet de consiliere şi orientare profesională) 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor. 

 
 
Inserţia a minim 70 % 
dintre absolvenţi pe piaţa 
muncii 
 
Creşterea cu 80% a 
numărului de absolvenţi 
pregătiţi pentru abordarea 
vieţii şi survolarea activă a 
pieţei forţei de muncă 

 
 
Conform 
planificării 
Noiembrie 2019 
(cu reactualizare 
permanentă) 
Permanent 
 
 
 
Permanent 

 
 
Echipa managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
Consilierul educativ 
 
Psihologul şcolar 
 
Cadrele didactice 

 
 
Alte şcoli  
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3.7. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REŢELELE DE COLABORARE 

ÎNTRE ŞCOLI LA NIVEL EXTERN 
(principalii parteneri externi) 

 
CONTEXT:  
 
 Reţelele de colaborare externă implică parteneri din afara sistemului de învăţământ, şcolii revenindu-i sarcina de a aborda sistematic, diversificat şi mai 
agresiv relatiile de colaborare cu aceştia. Relaţiile de colaborare din această reţea sunt benefice pentru ambele părţi implicate in proces. Dezvoltarea de către 
şcoală a unei reţele elaborate şi echilibrate de colaborare la nivel extern reduce acesteia riscul unei inserţii scăzute (socială şi pe piaţa muncii) a absolvenţilor. 
Deoarece şcoala este cea care generează mai mult interes faţă de viaţa şcolară şi faţă de potenţialul elevilor, ei îi revine rolul de a invita părţile interesate în 
această reţea. Ca şi la reţelele interne de colaborare, reţelele stabilite la nivel extern contribuie la asigurarea calităţii actului educativ.  
OBIECTIVE: 
1. Realizarea educaţiei bazată pe cerere; 
2. Creşterea şanselor absolvenţilor de a se integra socio – profesional şi dezvoltarea capacităţii de a învăţa permanent; 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate aşteptate Termen de 
realizare 

Persoana/persoane 
care răspund 

Parteneri 

1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor din 
reţea 
- Stabilirea echipei de implementare a planului 
operaţional pentru reţelele de colaborare între şcoli la 
nivel extern; 
- Semnarea contractelor de colaborare între partenerii 
reţelei; 
- Întocmirea programului de desfăşurare a activităţilor, 
responsabilităţi, termene; 
- Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back de 
calitate. 

 
 
Întocmirea planului 
managerial al reţelei 

 
 
Octombrie 
2019 

 
 
Echipa managerială 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Reprezentanţi ai 
agenţilor economici 
 

 
 
 
Cominco Oltenia S.A. 
 
S.C. CET GOVORA S.A -E.M. 
Berbești 
S.C. Cosmochim SRL 

2. Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de     
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dezvoltare economice şi sociale la nivel local şi la 
nevoile de dezvoltare personală şi profesională a 
elevilor 

 identificarea agenţilor economici şi a potenţialului 
acestora, în strânsă legătură cu domeniile de 
pregătire profesională ale şcolii; 

 formarea la elevi de abilităţi  şi competenţe creative 
cerute pe piaţa forţei de muncă; 

 stimularea învăţării active; 
 stabilirea cifrei de şcolarizare în acord cu cererea de 

calificări de pe piaţa muncii; 

 
 
 
Cifră  de şcolarizare 
aprobată şi realizată 
 
 
 
80 % din absolvenţi sunt 
mobili şi adaptabili la 
cerinţele pieţei muncii 

 
 
 
01.10.2019 
 
 
 
Permanent 
 
Permanent 
15.01.2020 

Echipa managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
 
Cadrele didactice 

 
 
S.C. Cominco S.A. 
 
S.C. CET GOVORA S.A 
./E.M. Berbești 

3. Asigurarea transparenţei în formarea 
profesională 

 realizarea  CDŞ-urilor şi CDL-urilor în acord cu 
nevoile şi aşteptările agenţilor economici parteneri; 

 consultarea elevilor şi a părinţilor în alegerea 
disciplinelor opţionale 

 desfăşurarea activităţilor de instruire  practică 
“acasă” la potenţialul angajator (parţial sau total) 

 

 
 
 

01.10.2019 Echipa managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
 
Cadrele didactice 

ISJ Valcea 
 
 
Agenţi economici  
 
 
Comitetul de părinţi 

4. Consiliere, orientare şcolară şi profesională şi 
dezvoltarea spiritului antreprenorial 
 

 Stabilirea nivelului de cunoştinţe, dezvoltare şi 
maturizare personală atins de elevi la finalul clasei a 
VIII-a ca bază a dezvoltării ulterioare; 

 Dezvoltarea atitudinilor şi competenţelor necesare 
pentru a face faţă schimbărilor viitoare pe plan 
personal şi profesional; 
 

 Asigurarea accesului echitabil la oferta educaţională 
a elevilor, indiferent de ruta de formare profesională 

 
 
 
Minim 70% din absolvenţi 
sunt inseraţi cu succes pe 
piaţa muncii  

 
 

Septembrie 
2019 

 
 

Permanent 
 
 
 

Permanent 
 

 
 
Echipa managerială 
 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
 
 
Consilierul educativ 
 

 
 
ISJ Valcea 
 
 
 
Agenţi economici  
 
 
 
AJOFM 
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aleasă; 
 

 Proiectarea de către elevi a planurilor individuale de 
dezvoltare pentru continuarea studiilor sau inserţia 
profesională; 

 
 Realizarea unei baze de date ce poate fi accesată de 

elevi privind schimbările sociale, economice, 
politice, şi tehnologice în stilul de viaţă şi tipurile de 
profesii de pe piaţa muncii; 

 
 Participarea elevilor la târguri de locuri de muncă. 

 
 

 
Noiembrie 

2019 
 

Conform 
planificării 

 
 
 
Psihologul şcolii 
 
 
 
Cadrele didactice 

 
 
 
 
Comitetul de părinţi 
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3.8. PLAN OPERAŢIONAL 
PENTRU ACTIVITĂŢILE DE DEZVOLTARE A MANAGEMENTULUI ŞCOLAR 

  

OBIECTIVE 
 

1. Organizarea activităţilor la nivelul structurilor funcţionale  din şcoală 
2. Creşterea profesionalismului personalului 
3. Eficientizarea relaţionării şi comunicării la nivelul întregii unităţi  
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

1. Realizarea organigramei 
2. Distribuirea sarcinilor şi realizarea fişei posturilor pentru directorii adjuncţi 
3. Stabilirea componeneţei Consiliului de administraţie şi distribuirea sarcinilor 
4.Stabilirea comisiilor şi comitetelor ce vor funcţiona la nivelul şcolii în anul şcolar 2017-2018 
5. Numirea prin decizie a responsabililor departamentelor şi comisiilor 
6. Stabilirea atribuţiilor din fişa postului pentru responsabilii departamentelor, comisiilor şi 
comitetelor 
7.Participarea personalului didactic şi nedidactic la cursuri de formare 
 

septembrie 
2019 
septembrie 
2019 
 
 septembrie 
2019 
 
permanent 

Echipa managerială 
Directorul 
Echipa managerială 
Consiliul de 
administraţie 
Echipa managerială 
 

Document 
Procese verbale 
ale şedinţelor 
Consiliului de 
Administraţie 
 
Decizii  

 
3.9. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALA A PERSONALULUI DIDACTIC 

Surse de finanţare : 
 
         - Primăria Orasului Berbesti; 
          -Surse extrabugetare; 
          -Fonduri ale Comitetului de părinţi; 
          -Finanţare nerambursabilă din fonduri europen
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4.1.  CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
CONSULTAREA 
 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 
1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, 

autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; 
interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea analizei mediului extern. 
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în 

cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii 
de parteneriat. 

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea obiectivelor priorităţilor. 
8. Elaborarea planurilor operaţionale.     
SURSE DE INFORMAŢII: 
 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, 

documente care atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare) 
 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale 

celorlalte compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 
 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  
 Site-uri de prezentare a judeţului Valcea  
 PRAI Nord-Est 
 PLAI Valcea   
 Anuarul statistic al judeţului Valcea, ediţia 2007 
 Date statistice - AJOFM Valcea  
 Chestionare, discuţii, interviuri  
 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 
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MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:  
 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  
 includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 
 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie; 
 revizuire periodică şi corecţii. 

Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 
 

Tipul activităţii 
Responsabilitatea 

monitorizării şi 
evaluării 

Frecvenţa 
monitorizării 

Datele întâlnirilor de analiză 

 
Intocmirea seturilor de date care să sprijine monitorizarea ţintelor 

  
lunar 

 
decembrie ,  martie ,  

 
Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor individuale 

  
trimestrial 

 
decembrie , aprilie  

 
Comunicarea acţiunilor corective în lumina rezultatelor obţinute 

  
trimestrial 

 
decembrie , aprilie   

 
Analiza informaţiilor privind progresul realizat în atingerea ţintelor 

  
anual 

 
Iunie 

 
Stabilirea metodologiei de evaluare, a indicatorilor de evaluare şi a 
impactului asupra comunităţii 

  
anual 

 
Septembrie  

 
Prezentarea generală a progresului realizat în atingerea ţintelor 

  
anual 

 
Iunie  

 
Evaluarea progresului în atingerea ţintelor. Actualizarea acţiunilor din 
PAS în lumina evaluării 
 

  
anual 

 
Iunie  

 
ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 
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1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii,  
inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii  
colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel  
    regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 
4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea analizei mediului  
     extern. 
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare personalului şcolii, în cadrul 
    Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul 
     întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 
7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea obiectivelor priorităţilor. 
8. Elaborareaplanuriloroperaţionale.  
 
SURSE DE INFORMAŢII: 

1. Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului 
reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare) 

2. Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei 
manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

3. Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  
4. Site-uri de prezentare a judeţului Valcea 
5. PRAI Sud – Vest, PLAI Valcea  
6. Anuarul statistic al judeţului Vâlcea, ediţia 2007 
7. Date statistice - AJOFM Vâlcea 
8. Chestionare, discuţii, interviuri  
9. Rapoarte scrise ale ISJ şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoal 
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MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare 
a PAS prin:  

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  
 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 
 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie; 
 revizuire periodic şi corecţii. 

 
Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 

Tipulactivităţii Responsabilitate 
amonitorizării şi evaluării 

Frecvenţa 
monitorizări 

Datele întâlnirilor de 
analiză 

Intocmirea seturilor de date care să sprijine 
monitorizarea ţintelor 

Echipa managerială lunar decembrie2019 
martie 2020,  

Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor 
individuale 

Echipa managerială trimestrial decembrie 
aprilie 

Comunicarea acţiunilor corective în lumina 
rezultatelor obţinute 

Echipa managerială trimestrial decembrie 
aprilie 

Analiza informaţiilor privind progresul realizat în 
atingerea ţintelor 

Echipa managerială anual Iunie 

Stabilirea metodologiei de evaluare, a indicatorilor de 
evaluare şi a impactului asupra comunităţii 

Echipa managerială anual Septembrie 

Prezentarea generală a progresului realizat în 
atingerea ţintelor 

Echipa managerială anual Iunie 

Evaluarea progresului în atingerea ţintelor. 
Actualizarea acţiunilor din PAS în lumina evaluării 

Consiliul de administratie anual Iunie 
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GLOSAR 

 TVET – Învăţământ profesional şi tehnic  
 SAM – Şcoala de Arte şi Meserii  
 MEN – Ministerul Educaţiei Naționale 
 AEL – Programul Asistent Educaţional pentru Liceu 
 PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic  
 PLAI -  Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic 
 AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 
 CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională 
 CCD – Casa Corpului Didactic 
 CJAPP – Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică 
 ONG – Organizaţie Nonguvernamentală 
 SWOT – Strengths (Punctetari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi), Threats (Ameninţări)   
 SPP – Standarde de PregătireProfesională 
 ITC – TehnologiiInformaţionaleşiComunicaţionale 
 ADR – Agenţia de DezvoltareRegională 

 

 
 

 


