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PLANIFICAREA OPERAŢIONALĂ 2013-2014 

 
Nr 

cr

t 

Obiective Ținta 

strategică din 

PDI asociată 

Activități/Rezultate 

așteptate 

Resurse Terme

ne 

Responsabi

litati 

Indicatori de  

realizare 

 

Instrumente  de 

monitorizare și 

evaluare 

1 Implementarea  și 

dezvoltarea 

Sistemului de 

Control Intern 

Managerial în 

Colegiul Național 

”Ferdinand I” 

Bacău, în anul 

școlar 2013-2014,  

ca modalitate de 

îmbunătățire a 

calității 

serviciilor oferite 

de Colegiu  

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității  

educației  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Desemnarea comisiei 

pentru SCIM până în 

dec. 2013 

• Reevaluarea 

obiectivelor în contextul 

schimbării ipoteze-lor, 

datorită transformării 

mediului organizațional 

și reformularea țintelor 

strategice din PDI 

•Elaborarea codului de 

conduită etică a 

personalului din cadrul 

colegiului pânăîn ian. 

2014 

• Elaborarea 

regulamentului și a 

programului de 

implementare SCIM 

pânăîn decembrie 2013 

• Elaborarea și 

implementarea 

procedurilor specifice 

SCIM conform 

planificării din 

programul de activitate 

• Actualizarea ROI, a 

fișelor de post, a fișelor 

•Hârtie de Xerox 

și de scris 

• Copiator/ 

Imprimantă 

• Timp pentru 

întâlniri 

procedurale 

• 3000 ron 

contractul 

• 

Confor

m 

progra

mului  

SCIM 

înre-

gistrat  

 

Directorii 

Contabil șef 

CA 

Comisia 

SCIM 

Coordonator 

și responsa-

bil CEAC 

Șefii de 

comparti-

mente 

• Proceduri specifice 

elaborate, diseminate 

și implementate în 

proporție de 100%, 

conform graficului din 

program  

• Regulament SCIM- 

decembrie 2013 

• Program de activitate 

în vederea implemen-

tării SCIM – dec. 2013 

• Codul de etică – ian. 

2014 

• Procese verbale de 

ședință 

• Mnitorizare la 

nivelul fiecărui 

compartiment 

• ROI actualizat 

• Fișe de post 

actualizate 

• Rapoarte de analiză 

• Liste de activități și 

atribuții  

• Fișe de progres 

pentru elevi 

• Respectarea regulilor 

de elaborare a orarului 

• Numărul fișelor 

de evaluare ale 

implementarii 

SCIM completate 

• Gradul de 

realizare al 

activităților – 

analiză 

• Ghid de observa-

ție- consemnarea 

existenței tuturor 

indicatorilor și 

gradul lor de 

realizare 

• Calitatea 

rapoartelor de 

analiză 

• Numărul fișelor 

de progres pentru 

elevi completate 

• Calitatea ROI și 

PDI 
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Ținta 3- 

asigurarea 

dezvoltării 

personale și 

de evaluare ale 

personalului colegiului – 

feb. 2014 

• Monitorizarea 

performanțelor pentru 

fiecare activitate 

utilizând indicatori 

cantitativi și/sau 

calitativi de eficiență, 

eficacitate și 

economicitate 

•Corelarea evaluării 

didactice cu progresul 

elevilor 

• Îmbunătățirea orarului 

școlii 

•Responsabilizarea 

membrilor CA prin 

planul de activitate și 

monitorizarea acțiunior 

asumate 

• Proiectarea actelor 

manageriale: plan 

managerial, PDI, planuri 

operaționale, regulament 

șistrategie CEAC 

•Monitorizarea 

respectării 

regulamentelor și 

legislației în vigoare 

•Îmbunătățirea 

sistemului de colectare a 

datelor de la toate 

categoriile de personal 

implicate în procesul 

• Inventarul funcțiilor 

sensibile 

• Lista responsabi-

lităților membrilor CA 

• PDI  formulat / 

actualizat 

• Planuri operaționale  

realizate 

• Plan managerial 

realizat  

• Strategie CEAC 

formulata 
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profesionale 

a cadrelor 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ținta 3- 

asigurarea 

dezvoltării 

personale și 

profesionale 

a cadrelor 

didactice 

 

 

 

 

 

 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității 

serviciilor 

oferite de 

Colegiu  

 

 

 

 

educațional 

2 Formarea 

personalului de 

conducere 

(manageri și 

membrii CA), ca 

modalitate de 

îmbunătățire a 

calității educației 

furnizate de 

Colegiu 

Dezvoltarea 

competențelor 

manageriale ale 

directorilor și membrilor 

CA pe parcursul 2013-

2014 

1000 ron 2013-

2014 

Director 

Director 

adjunct 

Responsabi-

lul cu 

formarea 

profesională 

• Participarea celor doi 

directori, la cel puțin 

un curs de formare 

managerială, în 

perioada 2013-2014 

• Participarea tuturor 

membrilor CA la cel 

puțin un curs de 

management al 

organizației, pânăîn 

decembrie 2015 

 

 

 

 

• Oferta de formare 

• Numărul 

certificatelor de 

formare 

• Procese verbale 

de la cursuri 

 

3 Formarea cadrelor 

didactice, ca 

modalitate de 

îmbunătățire a 

calității educației 

furnizate de 

Colegiu 

• Formarea a cel putin 

50% dintre cadrele 

didactice în vederea 

implementării mana-

gementului calității, în 

următorii 2 ani 

5000 ron 2013-

2014 

Director 

Director 

adjunct 

Responsabil

i cu forma-

reaCEAC 

• Participarea a cel 

puțin 25% dintre 

cadrele didactice la 

cursuri de formare în 

domeniul 

managementului 

calității, în 2013-2014 

• Creșterea gradului de 

satisfacție a elevilor și 

părinților cu cel putin 

10%  în ceea ce 

privește relația 

profesor-elev 

• Număr de 

chestioare 

completate 

• Număr de ghiduri 

de interviu 

completate 

• Număr de cursuri 

urmate 

 

4 Creșterea 

gradului de 

siguranță și 

securitate pentru 

beneficiarii 

direcți, indirecți 

• Elaborarea procedurii 

specifice SSM pânăîn 

dec. 2013 

• Contract cu firmă 

externă SSM pânăîn dec. 

2013 

Fișe SSM 

Hârtie Xerox 

Semnalizări 

200 ron fișele 

 

Fișe PSI/ ISU 

Perma

nent 

 

 

 

 

Director 

Persoană 

desemnată 

SSM 

Comitet de 

SSM 

• Existența procedurii 

• Dosarul cu evaluarea 

factorilor de risc 

pentru fiecare tip de 

post 

• Instrucțiuni pentru 

• Număr de 

instruiri pe 

categorii de 

personal 

• Corelare între 

număr de 
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și pentru toate 

categoriile de 

personal, ca 

modalitate de 

îmbunătățire a 

serviciilor oferite 

de Colegiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Evaluarea factorilor de 

risc pentru toate 

posturile, pânăîn dec. 

2013 

• Constituirea corectă a 

Comitetului de Sănătate 

și Securitate în Muncă 

până în ian. 2014 

•Instruirea corectă a 

întregului personal și a 

tuturor elevilor până în 

ian. 2014 și ulterior 

conform planificăriiși 

tematicii 

•Asigurarea tuturor 

semnalizărilor SSM 

impuse de lege, pânăîn 

ian. 2014 

• Completarea corectă a 

fișelor SSM pentru 

întregul personal,până în 

ian. 2014 

 Implementarea corectă 

a normelor PSI și ISU 

• Elaborarea procedurii 

specifice până în dec. 

2013 

• Actualizarea 

instrucțiunilor de apărare 

împotriva incendiilor și 

stabilirea sarcinilor 

pentru fiecare 

conducător al locurilor 

de muncă – ian. 2014 

• Instruirea personalului 

Hidranți 

Echipament 

specific 

Hârtie A3 

Copiator 

Hârtie xe-rox 

200 ron fișele 

  

 

Confor

m 

grafice

lor 

Comisia PSI 

Șefii de 

compartime

nte 

 

fiecare tip de post 

• Gafice de instruire 

• Tematică de instruire 

• Procese verbale de 

instruire a personalului 

și elevilor 

• Fișe SSM completate 

corespunzător 

• Existența 

semnalizărilor 

specifice în toate 

zonele indicate 

legislative 

•Procedura PSI 

•Plan PSI / ISU actua-

lizat 

•Tematica și graficul 

de instruire actualizat 

•Completarea fișelor 

PSI, ISU în proporție 

de 100% 

• Realizarea în 

proprție de 100% a 

simu-lărilor din planul 

de activități 

• Afișarea în toate 

clasele a planului de 

evacuare 

instrucțiuni și 

număr de posturi 

• Procentul de 

completare corectă 

a fișelor SSM 

• Număr de 

activități de 

învățare a modului 

în care se acordă 

primul ajutor 

 

•Numărul instru-

irilor realizate 

•Procentul fișelor 

PSI completate 

corect 

• Numărul realizat 

al simulărilor 

pentru situații de 

urgență 
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Ținta 4- 

Creșterea 

rolului școlii 

în 

promovarea 

noilor 

tehnologii de 

informare și 

comunicare 

 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității  

educației  

 

cu atribuții PSI – 

conform graficului 

• Afișarea documentației 

privind evacuarea la loc 

vizibil pentru toate 

categoriile de personal și 

elevi – dec.2013 

•Instruirea întregului 

perso-nal și a elevilor cu 

efectuarea de exerciții 

practice – conform 

normativelor în vigoare 

și conform graficelor  

 Actualizarea 

echipamentelor de 

intervenție și a 

panourilor de evacuare 

 

5 Imbunătățirea 

comunicării 

formale și 

informale la 

nivelul tuturor 

palierelor 

Colegiului 

Național 

”Ferdinand I” 

Bacău, ca 

modalitate de 

îmbunătățire a 

calității educației 

furnizate de 

Colegiu 

•Conferințe de presă 

pentru popularizarea 

activităților din școală 

ori de cate ori e nevoie 

•Îmbunătățirea relațiilor 

cu presa 

•Întâlniri periodice cu 

Consiliul Elevilor si 

Comitetul Reprezentativ 

al părinților 

•Afișarea și promovarea 

viziunii, 

misiunii,organigramei – 

pânăîn nov. 2013  

• Actualizarea 

permanentă a 

informațiilor la 

1000 ron Perma

nent 

Directorii 

Secretare 

Diriginți 

Șefi de 

catedră 

Consilier 

educativ 

Președintele 

Consiliului 

Elevilor 

Președintele 

CRP 

Responsabil 

site 

Membrii 

CA 

• Chestionare 

• Fișe de observație 

• Ghiduri de analiză / 

observație 

• Procese verbale 

• Articole, fotografii 

• Viziune, misune 

afișate 

• Aviziere 

• Liste cu adrese de 

mail 

• Site colegiu 

•Numărul 

conferințelor de 

presă 

•Numărul 

articolelor apărute 

în ziar 

•Numărul 

proceselor verbale 

de la intâlniri 

•Calitatea 

informațiilor de pe 

site-ul liceului 

•Calitatea 

organigramei 

•Claritatea și 

gradul de 

împărtășire a 
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avizierele elevilor și 

cadrelor didactice 

•Comunicarea 

permanentă pe mail cu 

profesorii, părinții, 

Consiliul Elevilor 

•Finalizarea site-ului 

liceului până în ian. 2014 

•Afișarea permanentă pe 

site a tuturor 

informațiilor de interes 

pentru elevi, profesori, 

părinți, comunitate 

misiunii și viziunii 

școlii 

• Numărul mail-u-

rilor de comuncare 

• Gradul de acces 

la toate informa-

țiile pentu elevi, 

profesori, părinți 

6 Asigurarea unei 

fluctuații scăzute a 

cadrelor didactice 

care predau la 

colegiul nostru, ca 

modalitate de 

îmbunătățire a 

serviciilor 

educaționale 

oferite de Colegiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ținta 3- 

asigurarea 

dezvoltării 

personale și 

profesionale 

a cadrelor 

didactice 

 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității  

educației  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Asigurarea continuității 

la clase a cadrelor 

didacticeîn proportie de 

peste 95% , pentru anul 

școlar viitor 

•Elaborarea condițiilor  

specifice prin CA pentru 

tiularizare, completare de 

normă, suplinire– ian. 

2014 

 

 

Timp pentru 

ședințe și pentru 

diseminare în 

rândul cadrelor 

didactice 

Ian - 

feb 

2014 

CA 

Directori 

Serv. secret. 

Șefi de 

catedră 

• Procese verbale 

• Incadrări/constituire 

norme didactice 

• Plan de școlarizare 

• Chestionare 

• Gradul de 

diminuare a 

numărului de 

profesori cu norma 

în mai multe școli 
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7 Realizarea 

consiliilor 

profesoarele cu 

temă, lunar, ca 

modalitate de 

diseminare și 

implementare a 

bunelor practici 

în domeniul 

educației 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității  

educației  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Analiza de nevoi 

• Planificarea tematicii 

CP 

• Identificarea resurselor 

externe de promovare a 

temelor propuse 

• Realizarea activităților 

conform graficului 

• Colectarea și 

valorificarea feedback-

ului în raport cu temele 

CP 

 

 

 

 

Videopr. 

Calc. 

Ecran 

 

Confor

m 

graficu

lui 

CA  

Directorii 

 

• Lista de planificare 

• Procese verbale 

• Chestionare 

• Materiale prezentate 

la consilii 

• Ghid de analiză 

• Planuri de măsuri 

• Numărul 

profesorilor 

participanți la CP 

cu temă 

• Calitatea 

materialelor 

prezentate 

• Gradul de 

identificare a 

nevoilor de 

formare 

• Gradul de 

satisfacție al 

profesorilor în 

raport cu temele 

desfășurate 

8 Scăderea 

numărului de elevi 

care vor să plece 

de la CNF și a 

numărului de elevi 

repetenți,  spre 

zero 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității 

educației  

 

Ținta 2- 

Asigurarea 

accesului 

egal la 

educație 

pentru toți 

elevii 

Colegiului 

 

Ținta 5- 

Creșterea 

numărului de 

• Analiza cauzelor care 

determină exodul școlar, 

până la finalul lunii 

marite 2014, în proporție 

de cel puțin 80% 

•Diversificarea ofertei 

curriculare cu cel putin 

25% pentru anul școlar 

viitor 

• Îmbunătățirea relației 

profesor-elev 

•Implicarea elevilor într-

un număr mai mare cu 

cel putin 25% de 

activități care să le 

crească gradul de 

satisfacție și de 

responsabilitate, în acest 

Copiator 

Hârtie de xerox 

Costuri standard/ 

elev 

Perma

nent 

Comisia 

CEAC 

Șefii de 

catedră 

Directorii 

Consilierul 

educativ 

Diriginții 

Învățătorii 

Profesorii 

• Identificarea în 

proporție de cel putin 

80% a cauzelor care 

determină plecarea 

elevilor la alte școli  

• Respectarea în 

proporție de 100% a 

cadrului normativ 

CDS 

• Gafic de activitati 

educative 

• Monitorizarea 

crescuta cu cel putin 

30% a activităților 

educative 

• Cursuri de dezvoltare 

personală 

• Cursuri de leadership 

•Număr de 

chestionare 

completate 

• Gradul de 

diversificare a 

ofertei CDS 

• Număr cursuri 

opționale noi 

• Număr de 

procese verbale de 

la întâlnirile pe 

tema CDS 

• Numărul de 

activități 

coordonate de 

către elevi 

• Numărul 

activităților 
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proiecte și 

programe 

desfășurate 

cu implicarea 

comunității 

 

 

 

 

 

an școlar 

• Implicarea profesorilor 

într-un număr mai mare 

de cursuri de dezvoltare 

personală și mentorat 

pentru elevi 

•Implicarea unui număr 

de cel putin 100 de elvi 

în cursuri de leadership 

• Filme motivaționale 

 

extrașcolare 

• Numărul fișelor 

de observație 

completate 

 

9 Îmbunătățirea 

rezultatelor la 

examenele 

naționale 

 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității  

educației  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stabilirea unui program 

de pregătire suplimetară 

la disciplinele de 

examen, până pe 30 oct. 

2013 

• Monitorizarea prezenței 

tuturor profesorilor la 

toate orele de pregătire 

din planificare 

•Realizarea a două 

lectorate cu părinții pe 

această temă, până la 

sfârșitul lunii martie 

2014 

Hartie xe-rox 

Copiator 

3000 ron 

Confor

ma 

planifi

cării  

•CA – a-

probare 

• Director-

decizie, 

organizare, 

control 

• CEAC – 

monitori-

zare 

• Contabil- 

finanțare 

 

 

 

• Realizarea a cel 

puțin unei ore 

/săpt/discipl/profesor 

la fiecare clasă 

•Întocmirea lunară a 

unui raport privind 

prezența la orele de 

pregătire 

• Participarea a cel 

puțin 80% dintre elevi 

la orele de pregătire 

•Participarea a cel 

putin 76% dintre 

părinți la lectorate 

• Numărul orelor 

de pregătire 

• Numărul orelor 

de pregătire în 

raport cu 

planificarea 

• Numărul simulă-

rilor de examen 

• Numărul fișelor 

de progres în care 

s-au înregistrat 

rezultatele elevilor 

• Corelația dintre 

tematica 

planificatăși 

programa de 

baclaureat 

10 Monitorizarea 

progresului 

elevilor, planuri 

remediale pentru 

elevii cu rămâneri 

în urmă, 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității 

educației  

 

• Elaborarea unei 

proceduri de 

monitorizare a 

progresului școlar și de 

prevenire a eșecului 

școlar 

În funcție de 

nevoi 

Costuri standard/ 

elev 

Semes

trul al 

II-lea 

2014 

CEAC 

Șefii de 

catedră 

Profesorii 

Directorii 

Membrii 

• Procedura 

• Modelul de fișă de 

progres - la CEAC 

• Existența procedurii 

de monitorizare a 

situațiilor de rămânere 

• Existența 

procedurii 

• Existenta fișei de 

progres și numărul 

fișelor completate 

• Numărul 
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planificări de 

lucru pentru 

concursuri / 

olimpiade, pentru 

elevii performanți 

Ținta 2- 

Asigurarea 

accesului 

egal la 

educație 

pentru toți 

elevii 

Colegiului 

 

•Elaborarea unui model 

de fișă de progres până la 

sfârșitul lunii ian. 2014 

• Valorificarea corectă a 

rezutatelor testelor 

inițiale din sep. 2014 

• Realizarea 

planificărilor remediale 

pentru elevii cu rămâneri 

în urmă până la sfârșitul 

lunii februarie 2014 de 

către toate cadrele 

didactice 

• Monitorizarea susținerii 

activităților remediale pe 

întreg parcursul anului 

școlar 2013-2014 

• Planificarea și 

monitoriza-rea tuturor 

activităților de pregătire 

suplimentară pentru 

testele naționale și pentru 

bacalaureat pe întreg 

parcursul anului școlar 

2013-2014 

• Planificarea și 

monitoriza-rea 

activitățior de pregătire 

suplimentară pentru 

olimpiade și alte 

concursuri județene și 

naționale pe întreg 

parcursul anului școlar 

2013-2014 

CA în urmă la elevi 

• Lista cu cadrele 

diactice care cunosc 

procedura 

• Lista cu cadrele 

diactice care aplică 

procedura 

• Analiza activităților 

realizate prin creșterea 

cu 25% a numărului 

de asistențe la aceste 

activități din partea 

directorilor și 

membrilor CA 

• Portofoliile cadrelor 

didactice conțin 

planuri remediale și 

analize ale testărilor 

inițiale- în procent mai 

mare cu 25% față de 

anul trecut  

• Creșterea cu 40% a 

numărului de cadre 

didactice care reali-

zează activități 

suplimentare pentru 

exame-nele naționale, 

în anul 2014 față de 

2013 

planurilor 

remediale / 

profesor 

• Numărul orelor 

de pregătire 

suplimentară / 

număr de cadre 

didactice, în 

programe 

remediale sau de 

performanță 

• Numărul fișelor 

de analiză 

• Numărul cadrelor 

didactice care au 

analizat rezultatele 

testelor inițiale 

 

 

11 Imbunătățirea  Ținta 4- •Realizarea inventarului  Fonduri 2% din • 20 CRP •Numărul •Gradul de 
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bazei materiale la 

laboratoarele de 

informaticăși AEL 

Creșterea 

rolului școlii 

în 

promovarea 

noilor 

tehnologii de 

informare și 

comunicare 

 

 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității  

educației  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laboratoarelor de 

informatică până la 

sfârșitul anului 2013 

•Analiza de nevoi – 

sfârșitul anului 2013 

•Îmbunătățirea softului 

existent(creșterea puterii 

de memorie la 50% 

dintre calcultoare)martie 

2014 

• Planificare realizată de 

toți profesorii de 

informatică a activităților 

în laboratoare – dec. 

2013 

•Dotarea cu 75 de 

calculatoa-re 

performante, în anul 

școlar 2013-2014 

•Creșterea cu 25% a 

numărului de lecții 

susținute în laboratorul 

AEL față de anul trecut 

impozit- 11 

calculatoare 

Sponsorizare din 

partea părinților-

14 calculatoare 

Resurse  atrase 

de conducerea 

școlii 

Resurse atrase de 

catedra de 

informatică 

Resurse atrase de 

CRP 

40000 ron 

dec. 

2013- 

25 de 

calcula

toare + 

server 

•1 

martie 

2014– 

25 de 

calcula

toare 

•10 

mai 

2014– 

25 de 

calcula

toare 

•Marti

e 2014 

– 

unități 

suplim

entare

de 

memor

ie 

Directorii 

Membrii 

catedrei de 

informatică 

calculatoarelor 

achiziționate – 

conform planificării 

• Lista cu toate lecțiile 

realizate în laboratorul 

AEL 

• Lista nouă de 

inventar 

satisfacție al 

elevilor și 

profesorilor în 

raport cu 

laboratoarele de 

informatică 

• Număr de 

chestionare 

completate  

•Analiza 

comparativăa 

gradului de 

realizare a lectiilor 

AEL față de plani-

ficare 

12 Amenajarea 

holului de acces 

spre cancelarie ca 

 “Holul 

excelenţei“, ca 

modalitate de 

 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității   

educației  

• Identificarea celor mai 

bune idei de amenajare a 

holului excelenței, 

pânăîn feb. 2014 

• Identificarea firmei 

care să realizeze, pe bază 

Conform 

proiectului 

Feb.-

mai 

2014 

Directorii 

CA 

Comitetul 

Reprezent al 

Părinților 

• Chestionare 

• Contracte 

• Procese verbale 

• Liste 

• Dipome, cupe , 

fotografii 

• Gradul de 

satisfactie a 

elevilor, 

profesorilor, 

părinților și 

comunității locale 
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promovare a 

rezultatelor 

deosebite ale 

elevilor școlii și 

de motivare a 

acestora și a 

profesorilor 

pentru creșterea 

calității educației 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ținta 5- 

Creșterea 

numărului de 

proiecte și 

programe 

desfășurate 

cu implicarea 

comunității 

 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității  

educației  

 

 

 

 

 

de contract, lucrarea, 

pânăîn apr. 2014  

• Realizarea listei 

complete cu olimpicii 

internaționali și naționali 

din ultimii 15 ani, pânăîn 

martie 2014 

• Colectarea materialelor 

pentru expunere– 

diplome, cupe, fotografii, 

pânăîn martie 2014 

• Realizarea completăa 

proiectului, pânăîn 10 

mai 2014 

în legătură cu 

modul în care s-a 

realizat proiectul 

13 Amenajarea 

spațiilor pentru 

ONG –urile 

funcționale ce 

colaborează cu 

Colegiul : 

Asociația 

Părinților, elevilor 

CNF și Alumni, 

 ca modalitate de 

facilitare a  

implicării 

beneficiarilor 

indirecți în 

procesul de 

decizional  la 

nivelul școlii 

• Aprobarea alocării 

spațiilor în CA  

•Alocarea spațiilor 

• Amenajarea spațiilor 

• Valorificarea spațiilor 

Conform  

aprobărilor 

2013-

2014 

CA 

CRP 

Alumni 

• Chestionare • Gradul de 

satisfacție al 

absolvenților, 

părinților , 

profesorilor și 

elevilor în legătură 

cu valorificarea 

acestor spat ii 
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14  Amenajarea unui 

spațiu pentru 

CEAC și pentru 

Consilierul 

Educativ 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității  

educației  

 

 

 

 

 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității  

educației  

 

Ținta 4- 

Creșterea 

rolului școlii 

în 

promovarea 

noilor 

tehnologii de 

informare și 

comunicare 

• Identificarea spațiului 

• Amenajarea spațiului 

• Alocarea resurselor 

necesare desfășurării 

activității 

Două 

calculatoare 

Fișete 

Birou 

Scaune 

Internet 

Imprimantă 

 

 

Ian. 

2014 

Director 

adjunct 

• Chestionare 

• Spațiul și dotările 

aferente 

• Gradul de 

satisfacție al 

membrilor 

comisiei și consili-

erului educativ în 

raport cu alocările 

realizate 

15 Amenajarea 

cabinetelor de 

limbi străine 

• Analiza de nevoi 

• Alocarea spațiilor 

necesare  

(în limita posibilităților) 

• Asigurarea mobilierului 

necesar 

• Verificarea inventarului 

existent, actualizarea 

acestuia și monitorizarea 

gradului de utilizare 

Conform listei de 

necesități 

Iun. 

2014 

Director 

CA 

• Chestionare 

• Completarea 100% a 

listelor de inventar 

• Fișe de asistențe la 

ore 

 

• Numărul 

cabinetelor 

funcționale 

• Numărul orelor 

desfășurate în cabi-

nete 

• Număr de 

asistențe la orele 

de limbi străine 

realizate 

• Număr de fișe de 

asistență 

completate 

 

16 Creșterea 

numărului de 

asistențe la 

ore/consilere 

didactică/ 

chestionare 

aplicate 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității  

educației  

 

 

• Planificarea asitențelor 

la ore realizată de către 

directori, șefii de 

catedrăși membrii 

CEAC, până în nov. 

2013 

•Conceperea fișei de 

Conformnecesar Confor

m 

grafice

lor  

Directori 

Șefi de 

catedră 

Membrii 

CEAC 

• Exitența planificări-

lor de asistență la ore 

ale directorilor, șefilor 

de catedrăși membrilor 

CEAC 

• Existența fișei de 

observație a lecției 

• Calitatea planifi-

cărilor 

• Numărul asisten-

țelor realizate 

• Numărul fișelor 

de observație a 

lecțiilor completate 
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Ținta 3- 

asigurarea 

dezvoltării 

personale și 

profesionale 

a cadrelor 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observație a lecției și a 

chestionarelor pentru 

profesori și elevi 

conform Registrului de 

Inspecții (OMECTS nr. 

5547/2011), pana în dec. 

2013 

• Afișarea fișei de 

observație a lecțiilor la 

avizierul profesorilor, 

pânăîn nov. 2013 

• Realizarea asistențelor 

la ore, conform 

planificării 

• Analiza lecțiilor 

asistate, a chestionarelor 

aplicate și asigurarea 

feedback-ului necesar 

pentru fiecare profesor în 

parte, pânăîn mai 2014 

• Realizarea planurilor 

corespunzătoare de 

măsuri derivate din 

analiza comparativăa 

rezultatelor asistențelor 

realizate de către cei 3 

factori responsabili, 

pentru anul școlar viitor, 

până în sept. 2014 

 

 

 

 

 

 

• Existența chestiona-

relor pentru elevi, 

profesori și părinți 

• Procese verbale 

completate în ședințele 

de catedra, sedințele 

CEAC 

• Planuri de măsuri 

• Ghid de observa-

ție/analiză 

• Numărul 

chestionarelor 

aplicate, analizate 

și interpretate 

• Numărul de 

procese verbale  

• Gradul de 

completare al 

ghiduri-lor de 

observație/ analiză 
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17 Introducerea 

specializării 

“Științe ale 

naturii” la liceu, 

filiera teoretică, 

profilul real, 

începand cu anul 

şcolar 2014-2015, 

ca modalitate de 

diversificare a 

ofertei 

educaționale și de 

adaptare a 

acesteia la 

nevoile 

educaționale ale 

beneficiarilor 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității 

educației  

 

Ținta 2- 

Asigurarea 

accesului 

egal la 

educație 

pentru toți 

elevii 

Colegiului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității  

educației  

 

Ținta 2- 

Asigurarea 

accesului 

egal la 

educație 

• Diagnoza- analiza de 

nevoi 

•Analiza activităților 

catedrelor de biologie, 

chimie, fizică pentru 

ultimii 4 ani, până în 

decembrie 2013 

• Cerere de autorizare – 

ian. 2014 

• Realizarea dosarului de 

autorizare – ian. 2014 

• Lista auxiliarelor 

didactice – actualizată și 

completată, până  în ian. 

2014 

• Lista instrumentelor de 

evaluare actualizată  și 

completată, până în ian. 

2014 

• Oferta educațională 

îmbunătățită – ian 2014 

 

Scaner 

Xerox 

Hârtie de Xerox 

și de scris 

DVD 

4400 ron 

 

Ian.-

martie 

2014 

Directori 

CA 

CEAC 

Catedre 

Comisii cu 

caracter 

temporar 

sau 

permanent 

• Chestionare 

• Liste 

• Dosar de autorizare 

complet 

• Oferta CDS 

• Procese verbale 

• Realizarea 

conformă a 

dosarului de 

autorizare 

• Obținerea auto-

rizarii ARACIP 

• Obținerea clasei 

de stiinte ale 

naturii prin 

aprobare ISJ 

• Gradul opțiunilor 

pentru această 

specializare - 

completarea 100% 

a locurilor cu 

ultima medie peste 

9.00 

• Media de admi-

tere comparativ cu 

media pentru 

celelalte 

specializări, la 

clasa a IX a, 

2014,sa fie mai 

mare 

18 Diversificarea 

ofertei CDS  

pentru anul școlar 

2014-2015, ca 

modalitate de 

diversificare a 

ofertei 

educaționale și de 

adaptare a 

acesteia la 

•Diversificarea ofertei 

curriculare cu cel putin 

25% pentru anul școlar 

viitor față de anul 2013-

2014, pentru specilizarea 

nouă, dar și pentru 

specializările existente 

• Creșterea calității 

ofertei CDS prin 

respectarea normativelor, 

 Ian. 

2014 

Directori 

Șefi de 

catedră 

Profesori 

• Respectarea în 

proporție de 100% a 

cadrului normativ 

CDS 

• Lista de oferte CDS 

• Chestionare 

• Procese verbale de la 

ședințele de catedră 

• Procese verbale de la 

ședintele CP 

•Număr de 

chestionare 

completate 

• Gradul de 

diversificare a 

ofertei CDS față de 

anul școlar trcut 

• Număr cursuri 

opționale noi 

• Număr de 



63  

 

nevoile 

educaționale ale 

beneficiarilor 
 

pentru toți 

elevii 

Colegiului 

 

prin respectarea în 

proporție crescută a 

nevoilor elevilor 

• Analiza ofertelor în 

ședințele de catedrăși 

imbunătățirea acestora 

prin reponsabilizarea 

tuturor membrilor, ian. 

2014 

 

• Procese verbale de la 

ședintele CA 

 

 

procese verbale de 

la întaâlnirile pe 

tema CDS 

 

• Numărul 

profesorilor care 

propun cursuri 

CDS 

18 Îmbunătățirea 

programului 

“Școala altfel: Să 

știi mai multe, să 

fii mai bun” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ținta 5- 

Creșterea 

numărului de 

proiecte și 

programe 

desfășurate 

cu implicarea 

comunității 

 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității 

educației  

 

Ținta 2- 

Asigurarea 

accesului 

egal la 

educație 

pentru toți 

elevii 

 

 

•Proiectarea riguroasă, 

pânăîn 15 feb. 2014, a 

activităților pentru a 

implica toți elevii și toate 

cadrele diactice 

•Diversificarea cu cel 

putin 25% a activităților 

în vederea dezvoltătii de 

noi competențe afectiv-

emoționale atât la elevi 

cât și la profesori 

•Finalități concrete ale 

activităților desfășurate, 

vizibile în școală, în 

presă, în comunitate 

Conform 

priectelor 

Ianuari

e – 

aprilie 

2014 

Director 

Director 

adjunct 

Consilier 

educativ 

Coorodonat

or programe 

Diriginți 

Invățători 

Coordonator 

CEAC 

•Realizarea planifică-

rii pe zile și ore – 

15februarie 2014 

•Implicarea activă a 

peste 75% dintre elevi 

•Implicarea 100% a 

cadrelor didactice 

•Expoziții cu lucrările 

elevilor pentru fiecare 

categorie de activitate 

• Procese verbale, 

ghiduri de observație, 

chestionare completate 

• Calitatea planifi-

cării activităților 

•Număr de 

chestionare 

completate 

•Număr de ghiduri 

de observare 

completate 

•Calitatea 

raportului de 

activitate 

• Număr de 

expoziții realizate 

• Număr de premii 

acordate  

19 Responsabili- • Actualizarea listelor cu    • Liste cu elevii • Gradul de 
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zarea elevilor prin 

implicarea într-un 

numar mai mare 

de acti-vități de 

vo-luntariat, cu cel 

puțin 25% 

Ținta 5- 

Creșterea 

numărului de 

proiecte și 

programe 

desfășurate 

cu implicarea 

comunității 

 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității 

educației  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității 

educației  

 

 

 

 

 

 

elevi voluntari pana la 1 

feb. 2014 

• Actualizarea listelor cu 

parteneriate realizate cu 

ONG-uri , Crucea Roșie 

și alte instituții care 

promovează 

voluntariatul 

• Promovarea 

activităților de 

voluntariat într-o 

manierăîmbunătățită cu 

cel putin 25% față de 

anul anterior 

• Promovarea 

rezultatelor elevilor 

voluntari și 

recompensarea acestora 

 

 

 

 

voluntari 

• Liste cu 

parteneriatele realizate 

în dome-niul 

voluntariatului 

• Chestionare 

• Fotografii 

• Diplome 

 

creștere a număru-

lui elevilor 

voluntari 

• Gradul de 

creștere a 

numărului de acti-

vități de 

voluntariat 

• Numărul elevilor 

recunoscuți, 

premiați pentru 

activitatea de vo-

luntariat 

20 Promovarea 

activităților 

sportive și artistice 

prin eficientizarea 

activității 

echipelor sportive 

/ de pictură / de 

dans și al corului 

școlii 

• Realizarea unei baze de 

date cu toate activitățile 

din semestrul I, la care 

au participat echipele 

școlii, până la 1 feb. 

2014 

• Promovarea 

activităților echipelor 

școlii prin prezentarea 

lor în ședințele de 

consiliu profesoral și 

prin afișarea la avizierul 

elevilor și al profesorilor 

Conform listei de 

nevoi 

Semes

trul 

al II 

lea  

2013-

2014 

Directorii 

Profesorii 

de educatie 

fizicăși 

sport 

Profesorii 

de muzicăși 

desen 

• Planificarea 

activității echipelor 

sportive și artistice  

• Lista cu competițiile 

concursurile / la care 

au participat echipele 

sportive și artistice 

• Procese verbale 

• Chestionare 

• Asistențe la orele de 

pregătire 

 

• Numărul 

activităților 

sportive și artistice 

desfășurate 

• Numărul elevilor 

implicați 

• Gradul de 

creștere al impli-

cării elevilor în 

activitati sportive 

și artistice 
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Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

calității 

educației  

Ținta 5- 

Creșterea 

numărului de 

proiecte și 

programe 

desfășurate 

cu implicarea 

comunității 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ținta 1- 

Asigurarea 

creșterii 

(a tuturor activităților 

desfășurate) 

• Creșterea cu cel putin 

25% a numărului de 

elevi implicați în 

activități sportive și 

artistice și a numărului 

de activități desfășurate, 

în anul școlar 2013-2014 

21 Derularea de 

proiecte cu 

finanțare 

nerambursabilă în 

contextul legslativ 

nou , ca 

modalitate de 

îmbunătățire a 

serviciilor 

educaționale 

oferite de Colegiu 

și de implicare a 

comunității în 

viața școlii 

•Desemnarea 

reprezentatului  școlii 

pentru proiecte – dec. 

2013 

•Informare cu privire la 

mo-dificările ce fac 

referire la proiectele 

europene – ian. 2014 

•Participarea la 

concursul de proiecte 

organizat de către ISJ 

•Scrierea de proiecteîn 

procent de cel putin 25% 

mai mare decat în 

intervalul anterior (2009-

2013) 

•Parteneriate cu instituții 

locale, județene sau 

naționale în vederea 

derulării proiectelorîn 

procent cu cel putin 25% 

mai mare decat în 

intervalul anterior (2009-

2013) 

Conform 

proiectelor 

Semes

trul 

al II 

lea 

2013-

2014 

Directorii 

Responsabi-

lii cu priecte 

Responsabi-

lii cu 

parteneriate 

Consilierul 

Educativ 

 

 

• Chestionare 

• Ghid de analiză 

•Procese verbale 

• Parteneriate 

• Contracte semnate 

 

• Numărul 

aplicațiilor scrise 

• Numărul 

aplicațiilor 

aprobate 

• Numărul cadrelor 

didactice implicate 

• Numărul elevilor 

implicați 

• Gradul de 

creștere a impli-

cării elevilor și 

profesorilor în 

proiecte 
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22 Promovarea  

imaginii școlii în 

comunitate, ca 

modalitate de 

îmbunătățire a 

serviciilor 

educaționale 

oferite de Colegiu 

și de implicare a 

comunității în 

viața școlii 

calității 

educației  

 

 

Ținta 5- 

Creșterea 

numărului de 

proiecte și 

programe 

desfășurate 

cu implicarea 

comunității 

 

• Realizarea de 

conferințe de presă la 

toate acțiunile mari ale 

școlii 

• Realizarea a cel puțin 

unei acțiuni cu impact 

comunitar, în fiecare 

lună 

• Realizarea “Intâlnirior 

Colegiului Ferdinand I 

Bacau”, cu invitați de 

marcă, cel puțin 

trimestrial, în anul 2013-

2014 

• Promovarea 

permanentă a tuturor 

activităților desfășurate 

de elevii, profesorii, 

Consiliul Elevilor,  

Comitetul Reprezentativ 

al părinților elevilor 

colegiului 

Conform 

proiectelor 

Perma

nent 

Directorii 

Consilierul 

educativ 

Comisia 

CEAC 

Comisia de 

promovare a 

imaginii 

colegiului 

Toți 

profesorii 

Toți elevii 

 

•Procese verbale 

completate 

• Conferințe de presă 

•Articole din presă 

•Fotografii 

•Chestionare 

• Filme realizate 

• Expoziții realizate 

• Alte tipuri de 

materiale realizate 

•Numărul 

acțiunilor derulate 

•Impactul 

acțiunilor în presă, 

în rândul 

autorităților locale, 

în rândul elevilor, 

părinților, cadrelor 

didactice 

• Numărul 

invitaților de 

marcă la acțiuni 

• Gradul de 

satisfacţie al 

tuturor celor 

implicaţi ân 

activităţi 

 

 


