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PLAN  OPERAȚIONAL  AL  PLANULUI  DE  DEZVOLTARE  INSTITUȚIONALĂ  2013-2017 

An școlar 2014-2015 

Ținta strategică Obiective Activități Resurse : 

-financiare 

-materiale 

-informaționale 

-umane 

Termen Responsa- 

bilități 

Indicatori de 

realizare 

Indicatori de 

monitorizare și 

evaluare 

1 Asigurarea creșterii 

calității  educației  
a. Opțiunea -

management

instituțional

Îmbunătățirea 

managementu- 

lui strategic 

● Analiza SWOT

● Îmbunătățirea PDI prin

consultarea tuturor 

beneficiarilor: 

- Includerea în tematica 

întâlnirilor CRP a analizei și 

revizuirii PDI 

- Includerea în tematica 

întâlnirilor CP a analizei și 

revizuirii PDI 

-Includerea în tematica 

întâlnirilor Consiliului 

Elevilor a analizei și 

propunerilor de revizuire a 

PDI 

-Elaborarea planului 

operațional pentru 2014-2015 

 100 ron 

Imprimantă 

Hârtie xerox-2 

topuri 

OUG 75/2005 

Legea 87/2006 

HG 21/2007 

Comisii 

desemnate 

CRP 

Consiliul 

Elevilor 

CP 

Nov 

2014 

Comisie de 

analiză 

SWOT 

Comisie de 

revizuire 

PDI 

Președinte 

CA,CP 

Președinte 

CRP 

Președinte 

Cons Elevi 

Tematica CP, CRP, 

Consiliului Elevilor 

Numărul ședințelor 

de analiză PDI 

Numărul 

propunerilor de 

revizuire 

Gradul de 

implementare al 

propunerilor venite 

din partea 

beneficiarilor în 

PDI 

Prezentarea 

analizei SWOT în 

CP 

PDI revizuit cu 

respectarea 

descriptorilor din 

standardele de 

calitate 

mailto:ferdinandbc@yahoo.com
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Stabilirea 

priorităților de 

dezvoltare 

instituțională 

● Elaborarea unui decalog de 

priorități instituționale în 

consiliul de administrație al 

colegiului 

 

Standardele de 

calitate 

CA 

Oct 

2014 

Președinte 

CA 

Membrii 

CA 

Decalog prezentat 

în CP și afișat în 

cancelarie 

Raport de analiză 

al îndeplinirii 

priorităților 

propuse 

Finalizarea 

implementării 

SCMI 

●Monitorizarea cunoșterii 

procedurilor de către toți 

angajații colegiului 

●Elaborarea tuturor 

procedurilor necesare 

îndeplinirii standardelor de 

calitate  

● Realizarea monitorizarilor 

lunare de către șefii de 

compartimente 

● Cunoașterea  tuturor 

standardelor din OMF 

946/2005 de majoritatea 

profesorilor colegiului 

 

500 ron 

Imprimantă 

Hârtie  xerox-3 

topuri 

OMF 

946/2005 

Comisie  

SCMI 

Dec 

2014 

Comisie 

SCMI 

Manualul de 

proceduri finalizat 

Procedurile de la 

cele 25 de 

standarde 

implementate 

100% 

Completarea 

chestionarelor și a 

rapoartelor de 

analiza la nivelul 

tuturor 

compartimentelor 

Procese verbale 

comisie SCMI 

Raportul de 

analiza al comisiei 

SCMI Numărul de 

întâlniri ale  

Comisiei SCMI 

Monitorizarea 

activității 

membrilor 

consiliului de 

administrație 

● Verificarea existeței unei 

responsabilizări pentru 

membrii CA care să acopere  

toate compartimentele 

● Elaborarea instrumentelor 

de monitorizare ale 

membrilor CA 

● Verificarea documentelor 

care arată îndeplinirea 

actitivităților membrilor CA 

Registru 

OMEN 

4619/2014 

Conf 

planif 

CEAC 

Director 

Membrii 

CA 

Fișa cu atribuții ale 

mebrilor CA 

Ghiduri de interviu 

Fișe de observație 

Lista 

responsabilităților 

îndeplinite 

Procese verbale 

Rapoarte de 

analiză 

Formarea unei 

culturi 

organizaționale 

puternice  

● Cunoașterea misiunii, 

viziunii, țintelor colegiului de 

către toți elevii, profesorii, 

părinții 

● Edificarea încrederii în 

Formatori în 

domeniul 

culturii 

organizaționale 

500 ron 

2014-

2015 

Directorii 

CEAC 

Șefii de 

compartime

nte 

Misiune, viziune, 

ținte afișate 

Chestionare 

aplicate și 

interpretate 

Manual al 

asigurării calității 

în CNF cu 

precizarea tipului 

de cultura 
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manageri, în comunicare, în 

modul în care sunt abordate 

problemele școlii 

● Încurajarea oamenilor să 

inițieze noi abordări în ceea 

ce privește cultura 

organizației școlare 

● Promovarea muncii în 

echipă 

● Chestionarea membrilor 

organizației colegiului în 

vederea identificării 

dimensiunilor culturale 

 

Workshop-uri pe 

tema culturii 

organizaționale 

identificat, 

asumat, modificat 

Asigurarea creșterii 

calității  educației  

b. Opțiunea 

curriculară 

Diversificarea  

ofertei CDȘ 

● Aplicarea de chestionare la 

cel puțin 75 % dintre elevi in 

vederea stabilirii nivelului de 

satisfacție în raport cu CDȘ 

oferit 

● Diversificarea ofertei cu cel 

puțin 15 % în ceea ce privește 

numărul de cursuri de  CDȘ și 

numărul de profesori care 

propun CDȘ 

3 topuri de 

hârtie de zerox 

 

Porcedura 

CDȘ 

 

Planuri cadru 

 

Ian. 

2014 

Directorii 

CEAC 

Șefi de 

catedră 

Profesori 

• Respectarea în 

proporție de 100% 

a cadrului normativ 

al CDȘ 

• Lista de oferte 

CDȘ 

• Chestionare 

• Procese verbale 

de la ședințele de 

catedră 

• Procese verbale 

de la ședintele CP 

• Procese verbale 

de la ședintele CA 

 

 

• Gradul de 

diversificare al 

ofertei CDS față 

de anul școlar 

trecut 

• Număr cursuri 

opționale noi 

• Numărul 

profesorilor care 

propun cursuri 

CDȘ 2015 

comparativ cu 

2014 

Monitorizarea 

pregătirii 

examenelor 

naționale 

●Verificarea planificării 

pregătirilor suplimentare 

pentru examenele naționale  

● Monitorizarea săptămânală 

a respectării orarului 

Metodologii 

examene 

naționale 

 

Toți profesorii 

 Directorii 

Șefii de 

catedră / 

comisii 

Membrii 

Completarea 

graficului de 

control 

Numărul 

monitorizărilor 

Raport de analiză 
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pregătirilor suplimentare 

● Chestionare aplicate 

elevilor, profesorilor , 

parinților în legătură cu 

așteptările față de examenele 

naționale 

●Simulări proprii și naționale 

, analiza rezultatelor 

simulărilor naționale și 

elaborarea planurilor de 

măsuri care se impun 

● Valorificarea exemplelor de 

bune practici în ceea ce 

privește examenele naționale 

din anul școlar precedent 

 

care au elevi 

ce susțin 

examene 

naționale 

 

 

1000 ron 

CA Numărul 

chestionarelor 

aplicate și analizate 

Calitatea analizelor 

comparative 

Planuri de măsuri 

întocmite la nivelul 

catedrelor 

Asigurarea creșterii 

calității  educației  

c. Opțiunea - 

resurse materiale 

și informaționale 

Dotarea 

laboratoarelor 

de informatică 

cu cel puțin 10 

calculatoare 

noi, în anul 

școlar curent 

 

● Identificarea resurselor 

pentru achiziționarea a 10 

calculatoare noi 

● Identificarea firmei 

distibuitoare 

20000 ron Dec 

2014 

Directorii 

CRP 

Completarea 

inventarului la 

laboratoarele de 

informatică 

 

Facturile de 

achiziție 

Imbunătățirea 

comunicării 

formale și 

informale la 

nivelul tuturor 

palierelor 

Colegiului 

Național 

”Ferdinand I” 

Bacău, 

●Conferințe de presă pentru 

popularizarea activităților din 

școală ori de câte ori este  

nevoie 

●Îmbunătățirea relațiilor cu 

presa 

●Întâlniri periodice cu 

Consiliul Elevilor si 

Comitetul Reprezentativ al 

părinților 

●Afișarea și promovarea 

Procedura de 

comunicare 

 

1000 ron 

 

Secretare 

Diriginți 

Șefi de catedră 

Președintele 

Consiliului 

Elevilor 

Perma 

nent 

Directorii 

Responsabil 

site 

Membrii 

CA 

Consilier 

educativ 

 

•Numărul 

conferințelor de 

presă 

•Numărul 

articolelor apărute 

în ziar 

•Numărul 

proceselor verbale 

de la intâlniri 

•Calitatea 

informațiilor de pe 

•Chestionare 

• Fișe de 

observație 

• Ghiduri de 

analiză / 

observație 

• Procese verbale 

• Articole, 

fotografii 

• Viziune, misune 

, organigramă 
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viziunii, misiunii, 

organigramei – oct 2014 

● Actualizarea permanentă a 

informațiilor la avizierele 

elevilor și cadrelor didactice 

●Comunicarea permanentă pe 

mail cu profesorii, părinții, 

Consiliul Elevilor 

●Afișarea permanentă pe site-

ul colegiului  a tuturor 

informațiilor de interes pentru 

elevi, profesori, părinți, 

comunitate 

 

Președintele 

CRP 

 

site-ul liceului 

•Calitatea 

organigramei 

•Claritatea și 

gradul de 

împărtășire a 

misiunii și viziunii 

școlii 

• Numărul mail- 

urilor de 

comunicare 

• Gradul de acces la 

toate informațiile 

pentu elevi, 

profesori, părinți 

 

afișate 

• Aviziere 

• Liste cu adrese 

de mail 

• Site colegiu 

Asigurarea creșterii 

calității  educației  

 

d. Opțiunea - 

resurse umane 

Elaborarea 

planurilor de 

măsuri care să 

ducă la 

creșterea 

gradului de 

satisfacție al 

beneficiarilor 

procesului 

educațional în 

ceea ce 

privește 

procesul de 

predare-

învățare 

● Asistențe la ore realizate 

conform planificării de către 

directori, șefii de catedră, 

membrii CEAC 

● Evaluarea permanentă a 

elevilor realizată pe baza 

standardelor naționale 

● Aplicarea de chestionare 

privind nivelul de satisfacție 

în raport cu școala , la cel 

puțin 75% dintre elevi, până 

în feb 2015 

● Sinteza planurilor de 

măsuri stabilite prin 

asistențele la ore până în  

aprilie 2015 

●Discutarea și elaborarea în 

cadrul catedrelor a panurilor 

de măsuri ce se impun- 

100 ron 

Hârtie xerox-2 

topuri 

Regulament de 

inspecție a unit 

de înv preuniv 

Fișă de 

asistență la oră 

Con 

planif 

Directori 

Șefi de 

catedră 

CEAC 

CA 

 

Realizarea 

asistențelor 

planificate 

Completarea de 

chestionare 

Ședințe de catedră 

Planuri de măsuri 

Număr de 

monitorizări 

Gradul de 

realizare al 

planificării  

directorilor de 

asistențe la ore 

Număr de 

chestionare 

completate și 

analizate 

Număr de ședințe 

de catedră/comisii 

în care s-au 

discutat aspecte 

legate de gradul de 

satisfacție al 

beneficiarilor 

Raport de analiză 
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mai 2015 

 

Eficientizarea  

activității 

CEAC 

● Ședinte de lucru cu 

membrii CEAC și CA cel 

puțin o data la 2 luni 

●Prezentarea rezultatelor 

chestionarelor aplicate de 

CEAC în CP și CA 

● Monitorizarea încărcării 

platformei ARACIP 

 ● Proceduri  de lucru 

elaborate 

 

CEAC Conf 

plnif 

Directorul 

Membrii 

CA 

conform 

responsabili

tăților 

Proceduri 

Materiale elaborate 

Procese verbale 

Monitorizări 

Numărul 

materialelor 

elaborate în 

comun 

Proceduri de lucru 

Numărul 

prezențelor în CA 

a 

coordonotatorului 

CEAC  

Numărul 

prezentărilor în 

CP  activităților  

CEAC 

 

Imbunătățirea 

cadrului de 

instruire și a 

condițiilor 

reglementate 

legal in ceea ce 

privește SSM, 

PSI și ISU 

pentru elevi si 

personalul 

școlii 

●Instruirea corectă a 

întregului personal și a tuturor 

elevilor , conform planificării 

și tematicii 

●Asigurarea tuturor 

semnalizărilor SSM impuse 

de lege 

●Completarea corectă a 

fișelor SSM pentru întregul 

personal 

 Implementarea corectă a 

normelor PSI și ISU 

● Instruirea personalului cu 

atribuții PSI – conform 

graficului , cursuri de 

specialitate 

● Afișarea documentației 

privind evacuarea la loc 

700 ron 

Fișe SSM 

Hârtie Xerox 

Semnalizări 

Fișe PSI/ ISU 

Hidranți 

Echipament 

specific 

Hârtie A3 

Copiator 

Hârtie xerox 

 

Conf  

planif 

Comisie 

PSI 

Comisie 

SSM 

Comisie 

ISU 

• Tematică de 

instruire și  gafice 

de instruire 

• Procese verbale 

de instruire a 

personalului și 

elevilor 

• Fișe SSM , PSI 

completate 

corespunzător 

• Existența 

semnalizărilor 

specifice în toate 

zonele indicate 

legislativ 

•Procedura PSI 

•Plan PSI / ISU 

actualizat 

• Număr de 

instruiri pe 

categorii de 

personal 

• Corelare între 

număr de 

instrucțiuni și 

număr de posturi 

• Procentul de 

completare corectă 

a fișelor SSM, PSI 

• Număr de 

activități de 

învățare a modului 

în care se acordă 

primul ajutor 

• Realizarea în 

proprție de 100% 
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vizibil pentru toate categoriile 

de personal și elevi  

● Efectuarea de exerciții 

practice – conform 

normativelor în vigoare și 

conform graficelor  

 

 

• Afișarea în toate 

clasele a planului 

de evacuare și a 

instrucțiunilor de 

bază privind 

normele PSI, ISU 

a simulărilor din 

planul de activități 

 

Îmbunătățirea 

activității 

comisiilor din 

școală 

● Proiectarea activității 

comisiilor pe baza 

regulamentelor, planurilor 

manageriale și operaționale 

●  Monitorizarea participării 

la activitățile metodice a 

personalului didactic 

● Monitorizarea desfășurării 

activităților din planul de 

activitate al catedrelor / 

comisiilor 

● Cuantificarea plus valorii 

activității din catedre/ comisii 

 

Legea 1 a Ed 

Naț/2011 

ROFUIP/2005 

Bibliorafturi 

Hartie xerox 

Oct 

2014 

 

 

 

Semes 

Trial 

 

 

 

 

Mai 

2014 

Șefii de 

catedre / 

comisii 

Membrii 

CA 

conform 

responsabili

tăților 

Check – list 

Monitorizări 

Procese verbale 

Materiale de 

prezentare 

Dosar catedre 

Numărul 

monitorizărilor 

Planuri de măsuri 

Participarea 

cadrelor 

didactice la 

cursuri si 

programe de 

formare intr- 

un numar mai 

mare cu cel 

putin 10 % față 

de anul școlar 

trecut 

Diseminarea 

rezultatelor 

●  Formarea a cel putin 25 % 

dintre cadrele didactice în 

vederea implementării 

managementului calității, în 

anul școlar 2014-2015 

● Creșterea numărului total 

de credite acumulat de 

profesorii colegiului cu cel 

puțin 5 %, în anul școlar 

2014-2015 

● Realizarea cel puțin a unei 

lecții demonstrative / catedră 

în care să se implementeze 

2500 ron Iunie 

2015 

Comisia de 

formare și 

perfecțion 

are 

Numarul cadrelor 

didactice 

participante la 

formari 

Numarul creditelor 

profesionale 

transferabile 

obinute intr-un an 

interval de timp de 

catre cadrele 

didactice 

• Număr de ghiduri 

de interviu 

Participarea a cel 

puțin 25% dintre 

cadrele didactice 

la cursuri de 

formare în 

domeniul 

managementului 

calității, în 2014-

2015 

 Creșterea 

gradului de 

satisfacție al 

elevilor și 
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formarii 

cadrelor 

didactice 

competențe dobândite la 

cursurile de formare 

completate 

• Număr de cursuri 

urmate 

 

părinților cu cel 

putin 10%  în ceea 

ce privește relația 

profesor-elev 

Numar de 

activitati de 

diseminare 

Numar de lecții 

demonstrative 

susținute 

 

Asigurarea creșterii 

calității  educației  

e. Opțiunea – relații 

cu comunitatea 

Instituționaliza

rea relației 

părinți-elevi-

profesori-

comunitate 

● Conceperea unui 

parteneriat real între cei 4 

actori implicați în procesul 

educației 

Membrii CA 

din CL, CRP 

Dec 

2014 

Membrii 

CA 

Parteneriat Numărul 

acțiunilor realizate 

în cadrul acestui 

parteneriat 

2 Asigurarea 

accesului egal la 

educație pentru toți 

elevii Colegiului 

a. Opțiunea -

management 

instituțional 

Monitorizarea 

accesului la 

resurse 

● Verificarea planificărilor 

activităților desfășurate în 

laboratoare, cabinete , 

bibliotecă 

● Monitorizarea respectării 

planificărilor afișate 

● Monitorizarea asigurării  

consumabilelor pentru 

xeroxul profesorilor, elevilor 

● Chestionarea beneficiarilor 

privind gradul de satisfacție 

în ceea ce privește accesul la 

resurse : cabinete, 

calculatoare, laboratoare, 

bibliotecă, Iternet, xerox etc 

Elevii 

Profesorii 

Conf 

planific 

Membrii 

CA 

conform 

responsabili

tăților 

Check – list 

Numărul 

monitorizărilor 

Numărul 

chestionarelor 

completate și 

analizate 

 

Raport de analiză 
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Asigurarea 

accesului egal la 

educație pentru toți 

elevii Colegiului 

b. Opțiunea 

curriculară 

Îmbunătățirea 

rezultatelor 

învățării 

elevilor 

talentați  și/sau 

capabili de 

perfomanță 

●  Planificarea și 

monitorizarea activitățior de 

pregătire suplimentară pentru 

olimpiade și alte concursuri 

județene și naționale pe întreg 

parcursul anului școlar 2013-

2014 

● Identificarea formelor de 

motivare atât pentru elevi cât 

și pentru profesori, în vederea 

creșterii excelenței în 

pregătire 

Elevi 

Profesori 

ReGală 

Conf 

grafic 

Toți 

profesorii 

CNF 

Diplome 

Statistici 

Articole de presă 

Procese verbale 

 

Număr de elevi 

calificați la 

olimpiade 

județene, naționale 

Număr de premii 

obținute de către 

elevii participanți 

la olimpiade 

județene și 

naționale 

Număr de premii 

obținute de către 

elevii participanți 

la concursuri 

sportive și 

artisitice 

 

 Monitorizarea 

progresului 

elevilor , 

planuri 

remediale 

pentru elevii 

cu ramaneri in 

urma la 

învățătură 

●Implementarea  modelului 

de fișă de progres propus de 

catedra de matematică, la cel 

puțin 50% dintre catedrele 

colegiului 

● Valorificarea formativă  a 

rezutatelor testelor inițiale din 

septembrie 2014 

● Realizarea planificărilor 

remediale pentru elevii cu 

rămâneri în urmă până la 

sfârșitul lunii noiembrie  2014 

de către toate cadrele 

didactice care au elevi în 

dificultate 

• Monitorizarea susținerii 

activităților remediale pe 

întreg parcursul anului școlar 

În funcție de 

nevoi 

Costuri 

standard/ elev 

Perm CEAC 

Șefii de 

catedră 

Profesorii 

Directorii 

Membrii 

CA 

• Modelul de fișă 

de progres - la 

CEAC 

• Analiza 

activităților 

remediale realizate 

prin creșterea cu 

25% a numărului 

de asistențe la 

aceste activități din 

partea directorilor 

și membrilor CA 

 

• Existenta fișei de 

progres și numărul 

fișelor completate 

• Numărul 

planurilor 

remediale / numar 

de profesori 

• Numărul orelor 

de pregătire 

suplimentară / 

număr de cadre 

didactice, în 

programe 

remediale  

• Portofoliile 

cadrelor didactice 

conțin planuri 

remediale și 
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2014-2015, de către diretori și 

membrii CA 

 

analize ale 

testărilor inițiale 

 • Numărul 

cadrelor didactice 

care au analizat 

rezultatele testelor 

inițiale și au 

elaborat strategii 

de lucru pornind 

de la acestea  

 

 Îmbunătățirea 

rezultatelor 

elevilor  la 

examenele 

naționale prin  

pregătire 

suplimentară 

• Planificarea și monitorizarea 

tuturor activităților de 

pregătire suplimentară pentru 

testele naționale și pentru 

bacalaureat pe întreg 

parcursul anului școlar 2014-

2015 

 

Elevii 

Profesorii 

Metodologiile 

de bacalureat 

și evaluare 

națională 

Perm Șefii de 

catedră 

Membrii 

CA 

Planificări 

Monitorizarea 

planificărilor 

Statistici 

• Creșterea cu 

20% a numărului 

de cadre didactice 

care realizează 

activități 

suplimentare 

pentru examnele 

naționale, în anul 

2014-2015 față de 

2013-2014 

 

Asigurarea 

accesului egal la 

educație pentru toți 

elevii Colegiului 

c. Opțiunea - 

resurse 

materiale și 

inform 

Îmbunătățirea 

bazei materiale 

TIC 

● Achiziționarea a cel puțin 

10 calculatoare noi 

● Refacerea rețelei Internet și 

updatarea contractelor de 

asigurare a serviciilor în acest 

domeniu, până în dec 2014 

● Asigurarea de Internet 

Wireless cel puțin pentru 

profesori , până în dec 2014 

● Asigurarea imprimantelor 

necesare cabinetului medical 

si CEAC 

● Achiziționarea cu sprijinul 

55.000 ron Dec 

2014 

 

Martie  

2015 

Directorii 

CRP 

Diriginții 

Procese verbale 

Facturi 

Contracte de 

sponsorizare sau 

donație 

Numărul 

echipamentelor 

achiziționate 
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CRP a cel puțin 10 

calculatoare și 

videoproiectoare, în sălile de 

clasă 

Îmbunătățirea 

dotării 

bibliotecii 

școlare 

● Achiziționarea de volume 

noi de carte – cel puțin 20 de 

titluri 

● Bază de date online cu 

fondul de carte al bibliotecii 

1000 ron Dec 

2014 

Directorii Procese verbale 

Facturi 

Numărul 

volumelor 

ahiziționate 

Procentul titlurilor 

introduse in baza 

de date online 

Asigurarea 

accesului la 

resurse prin 

informarea 

corectă a 

beneficiarilor 

 

● Afișarea pe site, pe uși sau 

la aviziere și respectarea 

programelor pentru toate 

cabinetele, laboratoarele 

Hârtie xerox 

30 ron 

Oct 

2014 

Șefii de 

catedre / 

comisii 

Planificări  

Grafice 

Pagină site 

Procentul 

informațiilor 

accesibile din 

informațiile 

necesare 

Asigurarea 

accesului egal la 

educație pentru toți 

elevii Colegiului 

d. Opțiunea - 

resurse 

umane 

Consilierea 

elevilor care 

provin din 

medii 

defavorizate in 

vederea 

creșterii 

nivelului de  

incredere, 

depășirii 

barierelor 

sociale, 

mobilizării in 

vederea 

obținerii 

performanței 

educaționale 

 

● Realizarea bazei de date cu 

elevii aflați în situație de risc 

educațional 

● Planificarea orelor de 

consiliere pentru elevii 

identificați în situație de risc 

educațional 

● Monitorizarea activităților 

desfășurate de către elevi în 

parteneriat cu diverse ONG 

uri, ca voluntari, în echipe 

organizate la nivelul școlii 

Standardele de 

calitate 

 

Oct 

2014 

 

Perm 

Consilier 

școlar 

Consilier 

educativ 

Diriginți 

Harta de risc 

Statistici 

Planificările 

diriginților 

Planificarea 

consilierului 

educativ 

PO al PDI 

Numărul elevilor 

defavorizați 

implicați în 

activitățile școlii 
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 Implicarea 

elevilor în 

dezvoltarea 

ethosului 

școlar 

● Implicarea ( prin diriginți) a 

elevilor aflați în situație de 

risc educațional în ativitățile 

extrașcolare ale clasei 

● Realizarea a cel puțin unei 

activități /semestru în care 

elevii își pavoazează clasele 

în funcție de tema aleasă 

 

Proiecte 

accesate 

Conf 

planif 

Consilier 

școlar 

Consilier 

educativ 

Diriginți 

Harta de risc 

Statistici 

Planificările 

diriginților 

Planificarea 

consilierului 

educativ 

PO al PDI 

Numărul 

activiăților 

extrașcolare 

proiectate și 

realizate de către 

elevii colegiului 

Asigurarea 

accesului egal la 

educație pentru toți 

elevii Colegiului 

e. Opțiunea – 

relații cu 

comunitatea 

Proiecte pentru 

școală ale 

Consiliului 

Local și ale 

Primăriei 

● Creșterea numărului de 

elevi bursieri ( burse ale CL) 

● Creșeterea numărului de 

elevi și profesori care să ia 

premii la Gala Invățământului 

Băcăuan 

● Accesare de fonduri la 

concursul de proiecte 

organizat de către primărie 

Elevii 

Profesorii 

Fondurile CL 

și Primăriei  

Conf 

planif 

Toate 

cadrele 

didactie ale 

colegiului 

Liste cu elevi 

Liste cu profesori 

State de plată 

 

Sume de bani 

accesate din 

fondurile locale de 

către elevii și 

profesorii 

colegiului 

Educație 

interculturală 

● Introducerea de cursuri noi, 

extrașcolar ( chineza) 

● Diseminarea rezultatelor 

proiectelor derulate pentru 

elevii rromi sau de alte etnii 

● Săptămâna culturală.......( 

activități specifice unei 

culturi) 

Profesor nativ 

Experți în 

domeniul 

diferitelor 

culturi 

3200 ron 

Conf 

planif 

Directorii 

Comisie pt 

proiecte 

Comisia de 

nondiscrimi 

nare 

Parteneriate 

Planificări acțiuni 

Proiecte 

Realizarea 

cursurilor 

Numărul 

activităților 

desfășurate 

3 Asigurarea 

dezvoltării 

personale și 

profesionale a 

cadrelor didactice 

și elevilor 

a. Opțiunea -

management 

instituțional 

Promovarea 

dezvoltării 

personale și 

profesionale ca 

valoare 

intrinsecă a 

culturii 

organizaționale 

● Promovarea exemplelor de 

bună practică din domeniul 

dezvoltării personale și 

profesionale atât pentru elevi 

cât și pentru profesori 

● Realizarea a cel puțin unei 

acțiuni / semestru de 

cunoaștere / dezvoltare a 

culturii organizaționale 

Elevii 

Profesorii 

Furnizori de 

formare 

 

Conf 

planif 

Directorii 

Consilier 

etic 

Comisia 

diriginților 

Consilier 

școlar 

Planificări 

Liste de participare 

Analiza 

impcatului 

acțiunilor derulate 
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● Realizarea de activități 

comune elevi-profesori , care 

să promoveze dezvoltarea 

personală 

Asigurarea 

dezvoltării 

personale și 

profesionale a 

cadrelor didactice 

și elevilor 

b. Opțiunea 

curriculară 

Îmbunătățirea 

activității 

didactice prin 

valorificarea 

achizițiilor de 

la cursurile de 

formare 

● Valorifiarea permanentă a 

achizițiilor de la cursurile de 

formare în activitatea 

didactică 

● Creșterea gradului de 

satisfacție al elevilor cu cel 

puțin 10 % în ceea ce privește 

metodele și tehnicile de 

predare-învățare folosite de 

către profesori 

● Creșterea gradului de 

satisfație al elevilor în ceea ce 

privește non-discriminarea, 

non-etichetarea și promovarea 

muncii în echipă, în toate 

activitățile didactice 

Elevii 

Profesorii 

Perm Directorii 

Comisia de 

perfecțio 

nare 

Chestionare 

 

Raport de analiză 

Asigurarea 

dezvoltării 

personale și 

profesionale a 

cadrelor didactice 

și elevilor 

c. Opțiunea - 

resurse 

materiale și 

inform 

Promovarea 

ofertelor de 

formare în 

domeniul 

dezvoltării 

personale și 

profesionale 

 

● Identificarea  formatorilor 

în domeniul dezvoltării 

personale 

● Realizarea de parteneriate 

în domeniul dezvoltării 

personale și profesionale 

 

Elevii 

Profesorii 

Formatori  

Perm Directorii Proiecte 

Paterneriate 

Activități 

planificate 

 

Gradul de 

realizare al 

ativităților 

planificate 

Asigurarea 

accesului la 

Internet 

permanent , 

pentru tot 

personalul 

● Îmbunătățirea rețelei 

Internet 

● Asigurarea de calculatoare 

în cancelarie, cămin, 

bibliotecă 

● Asigurarea programelor de 

20.000 ron Conf 

planif 

Directorii 

Inginer de 

sistem 

Catedra de 

informatică 

Diriginții 

Planul de 

îmbunătățire al 

rețelei Internet 

Liste de achiziție 

Abonamente 

Planificări lecții 

Funcționarea 

Internetului în 

toate spațiile 

școlare și 

asigurarea 

accesului la acest 
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angajat al 

școlii și pentru 

elevi 

protecție privind accesul la 

Internet pentru elevi 

● Educarea elevilor privind 

Internetul 

● Modificarea abonamentelor 

la Internet în sensul 

rentabilizării acestora 

● Asigurarea de Internet 

Wirelles pentru cancelarie 

● Acces la Internet în toate 

spațiile școlare 

 

 informatică 

 

serviciu 

Asigurarea 

dezvoltării 

personale și 

profesionale a 

cadrelor didactice 

și elevilor 

d. Opțiunea - 

resurse 

umane 

 Formarea a cel 

putin  25% 

dintre cadrele 

didactice în 

vederea 

implementării 

managementul

ui calității, în 

următorii 2 ani 

 ● Prezentarea ofertei de 

formare 

● Înscrierea profesorilor la 

cursuri 

● Parcurgerea modulelor și 

realizarea aplicațiilor practice 

prin studii de caz realizate în 

cadrul colegiului 

5000 ron 

Oferta de 

formare a CCD 

Conf 

planif 

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 2014-

2015 

 Creșterea gradului 

de satisfacție al 

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 

 

Stimularea 

participării 

cadrelor 

didactice la 

programe de 

formare 

●Identificarea nevoilor de 

formare ale  cadrelor 

didactice din colegiu 

● Realizarea unei baze de 

date cu tipurile de cursuri de 

formare solicitate de  către 

cadrele didactice 

● Identificarea ofertelor care 

Programe de 

formare 

10000 eur 

 Comisia de 

perfecț 

Directorii 

Contabil șef 

Procedura 

Liste 

Chestionare de 

identificare a 

nevoilor de formare 

Număr de cadre 

didactice care au 

finalizat cursurile 

la care s-au înscris 

în anul școlar 

2014-2015 
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să se plieze cel mai bine pe 

nevoile identificate 

Asigurarea 

dezvoltării 

personale și 

profesionale a 

cadrelor didactice 

și elevilor 

e. Opțiunea – 

relații cu 

comunitatea 

Implicarea 

comunității în 

procesul de 

dezvoltare 

personală și 

profesională al 

elevilor și 

profesorilor 

colegiului 

● Realizarea de parteneriate 

cu ONG uri , fundații, 

asociații pentru participare și 

realizarea unor cursuri de 

dezvoltare personală 

● Scrierea a cel puțin 2 

proiecte pentru obținerea de 

finanțare de la primărie 

pentru cursuri derulate pentru 

elevi și profesori 

● Derularea a cel puțin 2-3 

parteneriate care să implice 

un număr mare de elevi și 

profesori ( peste 50%) și care 

să promoveze lectura 

Experți în 

formare 

10000 ron 

 

Conf 

planif 

Comisia de 

perfecț 

Comisia de 

proiecte 

Directorii 

 

Parteneriate 

Protocoale 

Proiecte 

Liste de 

participanți 

Numărul de 

parteneriate și 

proiecte dezvoltate 

și gradul de 

satisfație al 

beneficiarilor  

4 Creșterea rolului 

școlii în 

promovarea noilor 

tehnologii de 

informare și 

comunicare 

a. Opțiunea -

management 

instituțional 

Îmbunătățirea 

comunicării la 

nivelul tuturor 

compartimente

lor 

● Procedura de comunicare 

internă cunoscută de către toți 

beneficiarii 

● Întâlniri săptămânale de 

lucru ale echipei de 

management, contabilitate, 

secretariat, administrativ 

● Eficientizarea rolului site-

ului colegiului 

Mentenanță 

site 

 

Conf 

planif 

Membrii 

CA 

conform 

responsabili

tăților 

Proceduri de 

comunicare 

Site 

Rapoarte de 

monitorizare 

Întâlniri de lucru 

Gradul de 

cunoaștere al 

procedurilor de 

comunicare 

Numărul 

grupurilor active 

de pe site-ul 

colegiului 

Numărul 

proceselor verbale 

de la întâlnirile de 

lucru 

Gradul de utilizare 

a facilităților 

oferite de site-ul 

colegiului 

Numărul 
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întâlnirilor de 

lucru 

Creșterea rolului 

școlii în 

promovarea noilor 

tehnologii de 

informare și 

comunicare 

b. Opțiunea 

curriculară 

- Opțiunea  

resurse 

umane 

 

Folosirea de 

către  cadrelor 

didactice a 

programelor 

electronice de 

comunicare , 

de redactare a 

documentelor 

și materialelor 

didactice 

● Peste 90 % dintre cadrele 

didactice folosesc TIC pentru 

redactarea documentelor 

● Peste 80% dintre cadrele 

didactice folosesc fișe 

eletronice de progres  

● Peste 80 % dintre cadrele 

diactice redacteaza electronic 

evaluările curente și 

semestriale 

● Peste 50 % dintre cadrele 

didactice folosesc platforma 

Campus online de pe site-ul 

colegiului 

● Toți diriginții țin legătura 

prin email cu părinții clasei 

 

Calculatoare 

Imprimantă 

Xerox 

CD-uri 

Suporturi de 

curs 

Formatori in 

domeniu 

Procedura de 

monitorizare 

Perm Șefii de 

compart 

Consilier 

educativ 

Fișe de progres 

electronice 

Mail-uri 

Seturi de lucrări / 

teste 

Link uri Google 

dox 

Număr de 

profesori  care 

folosesc 

platformele 

electronice 

Numărul 

situațiilor 

completate în 

Google dox 

Creșterea 

calității actului 

didactic prin 

folosirea TIC 

● Profesorii folosesc la ore 

lecții proiectate electronic – 

peste 50%, peste 20% din ore 

● Platoforma AEL este 

valorificată în proporție de 

peste 80% 

● Profesorii folosesc metode 

alternative de predare / 

evaluare prin implementarea 

TIC 

 

Calculatoare 

Videoproiect 

Platforma AEL 

Portofolii  

CD -uri 

 

Perm Directorii Liste cu lecțiile 

AEL 

Materiale produse 

de către elevi și 

profesori 

Listing cu lecțiile 

AEL accesate 

Proiecte 

electronice ale 

elevilor ( CD-uri, 

prezentări 

PPT,PPS et) 
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Creșterea rolului 

școlii în 

promovarea noilor 

tehnologii de 

informare și 

comunicare 

c. Opțiunea - 

resurse 

materiale și 

inform 

Îmbunătățirea 

dotărilor TIC 

la nivelul 

tuturor 

compartimente

lor și 

promovarea 

electronică a 

oportunității de 

a fi elev la 

Colegiul 

Național 

Ferdinand I 

● Plan de investiții întocmit 

● Fondul Ferdinand activ 

● Dotarea a cel puțin 10 clase  

cu câte un videoproiector și 

un calculator 

● Un laborator nou de 

informatică 

● Cel putin 3 calculatoare 

disponibile elevilor din cămin 

● Cel puțin 3 calculatoare 

disponibile în bibliotecă 

● Popularizarea activităților 

laboratorelor, cabinetelor, 

bibliotecii pe site-ul liceului, 

pagina de Facebook, presa 

locală 

 

40.000 ron Apr 

2015 

Contabil șef 

Directorii 

CRP 

Reprezent 

CL 

Plan de investiții 

Fondul Ferdinand 

Sumele atrase 

pentru investiții 

Plan de investiții 

realizat 

Numărul 

calculatoarelor și 

echipamentelor 

cumpărate 

Planificări 

Site 

Pagină de 

Facebook 

Raport financiar 

 

 

5 Creșterea 

numărului de 

proiecte și 

programe 

desfășurate cu 

implicarea 

comunității 

a. Opțiunea -

management 

instituțional 

Promovarea 

dimensiunii 

europene a 

educației 

● Creșterea autorității 

profesionale a cadrelor 

didactice prin expertiză 

dobândită din proiecte 

● Creșterea gradului de 

încredere relațională profesor-

elev, elev-elev, părinte-elev 

prin implicarea în proiecte 

● Evitarea incertitudinii în 

siguranța locului de muncă 

prin creșterea capacității de a 

dezvolta proiecte 

 

Experți în 

scrierea 

proiectelor 

Conf 

grafice 

Comisia de 

proiecte 

Directorii 

Liste 

Protocoale 

Proiecte 

Parteneriate 

 

Număr de proiecte 

scrise de profesori 

, de profesori + 

elevi, de profesori 

+ elvi + părinți 

Număr de 

profesori înscriși 

pentru burse 

Erasmus+ 

Sume atrase spre 

școală  prin 

proiecte 

Atenuarea 

influenței 

factorilor de 

risc 

educațional 

● Participarea școlii la 

proiecte de parteneriat cu 

instituții care promovează 

activități pentru grupuri 

dezavantajate 

ONG-uri 

Fundații 

1000 ron/ lună 

pentru elevi  

Perm Directorii 

Consilierul 

eduativ 

Diriginții 

Parteneriate 

Protocoale 

Planificări dirig 

Liste cu elevi in 

situații de risc 

Număr de proiecte 

accesate 

Număr de firme / 

persoane 

identifiate a fi 
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● Identificarea resurselor 

financiare, umane care să 

sprijine material elevii aflați 

în dificultate financiară 

● Creșterea numărului de 

activități care promovează 

non-violența, cunoașterea 

efectelor alcoolului și altor 

droguri asupra organismului 

● Consilierea elevilor aflați în 

grija rudelor 

 

dispuse să ajute 

elevi aflați în 

dificultate 

Număr de 

activități tematice 

și număr de elevi 

participanți 

Număr de elevi 

consiliați 

Promovarea 

matematicii și 

științelor ca 

dimensiune 

importantă a 

educației în 

colegiul 

Ferdinand  

● Înființarea a cel puțin 3  

cercuri de matematică și 

științe 

● Promovarea concursurilor 

de matematică și ștințe 

● Creșterea numărului de 

elevi partiipanți la 

olimpiadele de matematică și 

științe 

● Creșterea numărului de 

activități care să promoveze 

matematica și științele 

 

Elevii 

Profesorii 

Perm Șefii de 

catedră ( 

mate, chim, 

bio, fiz) 

Planificări 

Activitate catedre 

de matematică și 

științe 

Numărul elevilor 

și profesorilor 

implicați în ațiuni 

ce promovează 

matematica și 

științele 

Promovarea 

sportului în 

rândul tinerilor 

ca valoare 

intrinsecă a 

dezvoltării 

fizice și 

mentale  

● Modernizarea sălilor de 

sport ale colegiului 

● Implicarea elevilor în 

organizarea de competiții 

sportive 

● Implicarea diriginților în 

organizarea de competiții 

sportive 

● Creșterea cu cel puțin 10 % 

a numărului de  premii 

20.000 ron 

Elevii 

Profesorii 

 Diriginții 

Catedra de 

ed fizică 

Directorii 

 

Planul de 

modernizare al 

sălilor de sport 

Liste de achiziții 

Planificarea 

activităților 

Numărul elevilor 

participanți la  

concursuri 

sportive 

Numărul 

activităților 

organizate în sălile 

de sport și pe 

terenurile de sport 

ale colegiului 
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sportive, obținute de elevii 

noștri, față de anul școlar 

trecut 

 

Creșterea 

numărului de 

proiecte și 

programe 

desfășurate cu 

implicarea 

comunității 

b. Opțiunea 

curriculară 

Șoala de vară – 

Ferdinand 

Summer 

School 

●Valorificarea experienței 

cadrelor didactice din colegiu 

prin teme specifice propuse a 

se desfășura 

● Schimb de expriență cu alți 

colegi, de la alte școli 

● Implicarea a cel puțin 20 % 

dintre elevii colegiului în 

activitățile programte 

● Parteneriate cu ONG uri, 

fundații 

 

Conform 

proiect 

Aug 

2015 

Directorii 

Comisia 

SNAC 

Invațatorii 

Consilierul 

educativ 

Liste de activități 

Planificări 

Proiectare activități 

 

Număr de elevi 

voluntari 

Număr de 

activități de 

impact desfășurate 

Număr de elevi 

participanți 

Număr de 

profesori 

partiipanți 

Follow up 

Creșterea 

numărului de 

proiecte și 

programe 

desfășurate cu 

implicarea 

comunității 

c. Opțiunea - 

resurse 

materiale și 

inform 

 

Popularizarea 

rezultatelor 

obținute de 

către elevii 

noștri după 

terminarea 

cursurilor 

colegiului 

● Crearea unor grupuri legate 

de link- urile  colegiului  

● Creșterea numărului de 

acțiuni derulate în parteneriat 

cu Asociația Absolvenților 

Alumni 

● Popularizarea activităților 

absolvenților pe site-ul 

colegiului 

 

Asociația 

Alumni 

Perm Directorii 

Diriginții 

Liste 

Grupuri pe 

Facebook 

Grupuri pe site 

 

Număr de elevi 

care păstreaza 

legătura cu școala 

și care sunt 

implicați în 

derularea unor 

proiecte ale 

colegiului 

 

” Holul 

Excelenței 

Fedinand” 

● Realizarea unei baze de 

date cu rezultatele de top ale 

elevilor ferdinandiști 

● Identificarea finanțării 

pentru confecționarea 

vitrinelor pentru expoziție 

● Sistematizarea diplomelor, 

cupelor pe categorii de premii 

● Expunerea diplomelor, 

10000 ron 

Asociația 

Alumni 

Mai 

2015 

Directorii Liste cu premianți 

Diplome 

Cupe 

Cărți publictae 

Reviste publicate 

Articole 

Existența Holului 

Excelenței  
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cupelor, cărților, revistelor în 

formatul de expoziție 

proiectat 

Scrierea de 

proiecte care 

să atragă 

resurse pentru 

colegiu  

● Realizarea cel puțin a 2-3 

parteneriate pentru scriere de 

proiecte  

● Promovarea cel puțin a 2-3 

proiecte de anvergură pentru 

colegiu 

 

Experți în 

scrierea de 

proiecte 

Ian 

2015 

Directorii 

CRP 

Proiecte scrise 

Proiecte aplicate 

 

Sume accesate 

Proiecte 

implementate 

Creșterea 

numărului de 

proiecte și 

programe 

desfășurate cu 

implicarea 

comunității 

d. Opțiunea - 

resurse 

umane 

 

 

Motivarea 

cadrelor 

didactice 

pentru 

participarea în 

proiecte şi 

programe 

educaţionale. 

● Implicarea unui număr 

crescut cu cel puțin 10% de 

profesori în proiecte 

extrașcolare, derulate la nivel 

județean sau național 

Conf 

proiecțiilor de 

buget 

Perm Comisia pt 

proiecte 

Proiecte 

Partenriate 

Protocoale de 

colaborare 

Numărul 

activităților 

desfășurat 

Numărul 

profesorilor, 

elevilor și 

părinților implicați 

în aceste proiecte 

ReGala 

Ferdinand –

ediția a II  a 

● Creșterea procentului 

elevilor participanți la 

secțiunile Regalei cu cel puțin 

10 % față de prima ediție 

● Atragerea de resurse 

financiare alocate 

evenimentului cu ce puțin 

50% mai mari față de prima 

ediție 

 

60.000 ron Mai 

2015 

Directorii 

CRP 

Alumni 

FC 

Premii 

Diplome 

Liste 

Număr de premii 

acordate 

Suma de bani 

alocată acestui 

eveniment 

Responsabiliza

rea elevilor 

prin implicarea 

într-un numar 

mai mare de  

activități de 

voluntariat, cu 

● Actualizarea listelor cu 

elevi voluntari pana la 1 nov  

2014 

● Actualizarea listelor cu 

parteneriate realizate cu 

ONG-uri , Crucea Roșie și 

alte instituții care promovează 

Elevii 

voluntari 

Fundații 

Asociații 

ONG uri 

Nov 

2014 

 

 

 

Perm 

Comisie 

SNAC 

Directori 

Consilierul 

Eduativ 

Liste 

Parteneriate 

Protooale 

 

% elevilor 

voluntari din CNF 

Numărul 

activităților de 

voluntariat 

realizate 

Numărul elevilor 
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cel putin 15 % voluntariatul 

● Promovarea activităților de 

voluntariat într-o manieră 

îmbunătățită  

● Promovarea rezultatelor 

elevilor voluntari și 

recompensarea acestora 

 

 

 

voluntari premiați 

Creșterea 

numărului de 

proiecte și 

programe 

desfășurate cu 

implicarea 

comunității 

e. Opțiunea – 

relații cu 

comunitatea 

Popularizarea 

rezultatelor 

deosebite 

obținute de 

către elevi și 

cadrele 

didactice 

 

● Realizarea unei baze de 

date cu toate activitățile din 

anul școlar trecut , la care au 

participat elevii școlii, până la 

1 nov 2014 

●Promovarea activităților 

elevilor și profesorilor, prin 

prezentarea lor în ședințele de 

consiliu profesoral și prin 

afișarea la avizierul elevilor și 

al profesorilor  

● Creșterea cu cel puțin 15%  

a numărului de elevi implicați 

în activități extrașcolare și a 

numărului de activități 

desfășurate, în anul școlar 

2014-2015 

 

Conform listei 

de nevoi 

Perm 

 

Directorii 

Consilierul 

educativ 

Profesorii  

 

• Planificarea 

activităților 

• Lista cu 

competițiile 

concursurile / la 

care au participat 

elevii 

• Procese verbale 

• Chestionare 

• Asistențe la orele 

de pregătire 

 

 

• Numărul 

activităților 

desfășurate 

• Numărul elevilor 

implicați 

• Gradul de 

creștere al 

implicării elevilor 

în activitati 

extrașcolare 

 

Promovarea 

imaginii școlii 

în comunitate 

Realizarea de conferințe de 

presă la toate acțiunile mari 

ale școlii 

 Realizarea a cel puțin unei 

acțiuni cu impact comunitar , 

în fiecare lună 

Realizarea “ Întâlnirior 

Elevii 

Profesorii 

Părinții 

elevilor 

Conform 

resurselor 

financiare 

Perma 

nent 

Directorii 

Consilierul 

educativ 

Comisia 

CEAC 

Comisia de 

promovare 

Procese verbale 

completate 

• Conferințe de 

presă 

•Articole din presă 

•Fotografii 

•Chestionare 

Numărul 

acțiunilor derulate 

•Impactul 

acțiunilor în presă, 

în rândul 

autorităților 

locale, în rândul 
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Colegiului Ferdinand I 

Bacău” , cu invitați de marcă , 

cel puțin trimestrial , în anul 

școlar 2014-2015 

Promovarea permanentă a 

tuturor activităților 

desfășurate de elevii , 

profesorii , Consiliul Elevilor 

, Comitetul Reprezentativ al 

părinților, comisiilor și 

fiecărui profesor în parte 

 

prevăzute în 

proiecte 

a imaginii 

colegiului 

Toți 

profesorii 

Toți elevii 

 

• Filme realizate 

• Expoziții realizate 

• Alte tipuri de 

materiale realizate 

elevilor, părinților, 

cadrelor didactice 

• Numărul 

invitaților de 

marcă la acțiuni 

• Gradul de 

satisfacţie al 

tuturor celor 

implicaţi ân 

activităţi 

 

 

Director, 

Prof. Mirela Berza 


