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BAZĂ CONCEPTUALĂ 

 
● Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011; 

●  OUG nr 49 /30 iunie 2014 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 30 iunie 2014. 

● Ordonanța de urgenta nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011; 

● ROFUIP – 2005. 

●  ORDIN nr. 6.152 din 7 noiembrie 2012  privind modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin 

Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005; 

● Ordin nr. 4607 din 28 iunie 2012 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

ministrului educației şi cercetării nr. 4.925/2005; 

● Ordinul nr. 5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei Anticoruptie in Educatie; 

● ORDIN. nr. 3637 /19.06.2014  privind structura anului scolar 2014-2015; 

● Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

● CODUL MUNCII ( Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003)- actualizat ; 

●  Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5451/12.11.2013 , METODOLOGIA - CADRU privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2014-2015; 

●  O R D I N  Nr. 3597 /18.06.2014 Str. pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, 

aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011 

● ORDIN nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru 

dezvoltarea sistemelor de control managerial -  MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE; 

●Legea nr.257 din 26 septembrie 2013  pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

● Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002  privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
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●  LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă; 

● Ordinul nr. 5530/ 05.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratelor Şcolare; 

●Ordinul nr. 5547/2011, privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

●Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, anexă la ordinul ministrului nr. 5720/2009; 

●Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

● Ordin nr. 786 din 02/09/2005 (Ordin 786/2005)  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru 

aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

● OMEN nr 3946/01.06.2001 privind normele de prevenire şi stingere a incendiilor; 

● Anexa la Ordinul 5562/2011 – Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a crditelor transferabile 

●Ordin nr  4430/ 29.08.2014   privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2015 şi anexele; 

●Ordin nr.  4431  / 29.08.2014 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2014 - 2015 şi anexele 

●Ordin nr 4432/ 29.08.2014 cu privire la organizarea si desfasurarea admiterii în clasa a IX-a  

 

 
DIAGNOZA 

 
1.Tipul organizaţiei: 

● Colegiu naţional 

Niveluri de învăţământ:primar, gimnazial şi liceal 

Limba de predare: limba română 

 

2. Priorităţile educaţionale pentru anul şcolar în curs:: 

● Conceperea şi implementarea unui sistem educaţional capabil să corespundă standardelor de calitate. 

● Management educaţional care sa asigure, la toate nivelurile implementarea principiului „Centrat  pe educabili”. 
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● Adaptarea permanentă a ofertei educaţionale formale şi nonformale la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor și cadrelor didactice, ţinând cont de 

perspectiva socio-economică şi de relaţia cu comunitatea. 

● Promovarea  metodelor de „lucru în echipă” pentru derularea activităţii educative formale şi nonformale. 

● Asigurarea resurselor umane, materiale şi didactice şi optimizarea utilizării lor. 

 
3. Analiza scopurilor organizaţiei: 

●Calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea pentru o societate bazată pe cunoaştere; 

●Îmbunătăţirea managementului la nivel de clasă şi şcoală privind antrenarea tuturor elementelor participative la actul instructiv – educativ. 

●Crearea unui climat democratic şi creativ de dezvoltare pentru fiecare elev în parte. 

●Accesul egal şi sporit la educaţie al tuturor elevilor. 

●Proiectarea unui sistem modern de evaluare şi implicarea cadrelor didactice în aplicarea riguroasă a sistemului naţional de evaluare. 

●Încurajarea competiţiei, ridicarea nivelului de pregătire al elevilor, obţinerea de performaţe superioare în învăţare. 

●Iniţierea şi derularea proiectelor de parteneriat inter-instituţional local/ judeţean/ naţional/ internaţional. 

 

ANALIZA S.W.O.T 

 
PUNCTE TARI  
 

PUNCTE SLABE 

■ Personal didactic calificat, cu grade didactice II, I şi doctorat, in %  mare 

■ Numeroase curusuri de formare urmate de către cadrele didactice: 

calitatea in educație, TIC, facilitator pentru învățare pe tot parcursul vieții, 

stategia naționala anticorpuție, pedagogia diveristății etc. 

■ Numar destul de mare de elevi cu probleme emoţionale 

■ Lipsa abilităţilor și disponibilității din partea tuturor elevilor, părinților și 

profesorilor de rezolvare 100 % a conflictelor 

■ Spaţiu şcolar care nu satisface la cel mai inalt nivel toate standardele de 
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■ Unitate  şcolara cu tradiţie , constituind un poțential atractiv pentru elevi 

şi părinţi.  

■ Comitet reprezentativ al parintilor (CRP) foarte atașat intereselor 

colegiului şi foarte implicat în activităţile acestuia 

■ Asociația Alumni a absolvenților Ferdinand este foarte atașată și implicată 

în activitățile școlii 

■ Implicarea elevilor într-un număr mare de  proiecte . 

■ Derularea unui număr mare de proiecte în parteneriat cu alte instituții; 

■ Bază materială foarte bună, 

■ 2 Săli de sport;  

■Rezultate foarte bune obţinute la examenele naţionale şi la concursurile 

şcolare și olimpiade 

■ Preocuparea echipei manageriale pentru identificarea și obținerea 

resurselor finaciare necesare motivarii elevilor si profesorilor perfomanți – 

ReGala Ferdinand 

■Posibilitatea de consiliere a elevilor în cadrul cabinetului psihologic al 

școlii; 

calitate. 

■ Lipsa de interes din partea unor elevi şi părinţi pentru procesul instructiv-

educativ. 

■ Rezistenţa unor cadre didactice la eliminarea  metodelor tradiţionale de 

predare-învăţare şi promovarea unor metode interactive, participative 

■ Implicare insuficientă a  profesorilor pentru atragerea de resurse financiare 

suplimentare bugetului;  

■ Transferul unor elevi la alte unităţi de învăţământ 

■ Lipsa fondurilor necesare ca urmare a aplicării legii de finanțare per capita 
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■Biblioteca şcolii dispune de un fond de carte bogat și actualizat, manuale 

competitive, sală lectură. 

■ Cabinet medical modernizat 

■ Internat și cantină pentru elevii navetiști  

■ Specializarea nouă de știinte ale naturii (clasa a IX-a) 

■ Elevi foarte buni în clasele a V-a  

■ Peste 90 % din absolvenții claselor a VIII-a de la colegiul nostru au optat 

pentru continuarea studiilor tot la noi 

■ Echipa managerială implicată în asigurarea standardelor de calitate pentru 

toți descriptorii din lege 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

■ Clasa nouă de științe ale naturii 

■ Redobândirea titlului de Școala europeană 

■ Apartenența școlii la Alianța Colegiilor Centenare 

■ Centru ECDL 

■ Centru Cambridge 

■Colaborarea cu Consiliul Local, Primăria, presa și alte instituții de interes; 

■Situaţia economică dificilă a  un părinți; 

■Promovarea unor modele negative pentru educaţie, în mass-media; 

■Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie privind priorităţile şi 

direcţiile de evoluţie necesare în învăţământ. 

■Insuficienta conştientizare a părinţilor unor elevi privind rolul lor de 

principal partener educaţional şcolii. 
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■ Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin realizarea unor proiecte de 

finanţare sprijinite de comunitatea locală; 

■ Sprijin crescut din partea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor. 

■ Accesul la informaţii. 

■ Derularea proiectelor Comenius, Leonardo da Vinci 

■ Organizarea consursurilor naţionale „Solomon Marcus” şi „Vrănceanu 

Procopiu” 

■ Plecarea unui număr mare de familii ale elevilor în străinătate. 

■ Nesupravegherea elevilor în cazul familiilor dezorganizate sau ale celor 

plecate în străinătate. 

■ Motivaţie financiară scăzută a personalului didactic 

■ Lipsa motivaţiei unor tineri pentru invatare. 

 

 

VIZIUNEA COLEGIULUI NAŢIONAL „FERDINAND I” BACĂU 

   Colegiul Naţional „Ferdinand I” devine  cea mai performantă instituție de învățământ din județul Bacău și va fi recunoscut la nivel naţional şi internaţional, prin 

oferirea unei experiențe educaționale deosebite, focalizată pe dezvoltarea personală complexă a elvilor, pe valorificarea maximă a potențialului lor creativ, pe 

dezvoltarea unei gândiri flexibile si a unei culturi generale temeinice, care alături de pregătirea de specialitate să le asigure posibilitatea integrării și dezvoltării în 

orice domeniu de activitate. 

 

MISIUNEA  COLEGIULUI NAŢIONAL „FERDINAND I” BACĂU 
 

  ●   Încurajam competiția și performanța atât în rândul elevilor cât și în rândul profesorilor. 

  ●  Stimulăm derularea de programe complementare de pregătire și dezvoltare personală pentru aceștia, de cursuri opționale și programe suplimentare de pregătire 

în cadrul școlii, care să permită progresul individual și de grup. 
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● Ne axăm pe dezvoltarea unui proces educațional  adaptiv și evolutiv, prin corelarea pregătirii teoretice cu aspectele practice specifice realităților și tendințelor 

socio-economice aflate în continuă schimbare și  încurajăm permanent dezvoltarea de proiecte și inițiative în această direcție. 

●  Depunem un efort continuu pentru îmbunătățirea dotărilor tehnice, materiale si didactice ale colegiului și inițiem dezvoltarea de parteneriate durabile care să 

susțină aceste demersuri. 

● Echipa managerială  polarizează în jurul ei grupuri de iniţiativă cu o mentalitate nouă, cu o atitudine pozitivă faţă de şcoală şi comunitate, care  participă activ la 

implementarea proiectelor de dezvoltare ale colegiului,  promovează valorile şcolii, câştigă audienţa celor interesaţi faţă de colegiu, care  atrag parteneri şi 

susţinători pentru proiectele iniţiate. 

 

FILOSOFIA ŞCOLII 

„Rigoarea învăţământului nu-i conferită de incinta zidurilor cetăţii, ci de profunzimea spiritului dinlăuntru” FERDINAND I 

     
ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE 

 
 

ŢINTE STRATEGICE OPŢIUNI STRATEGICE 
1. Opţiunea curriculară: 
a. Asigurarea cadrului instituţional pentru calitate în educaţie. 
b. Dezvoltarea şi diversificarea ofertei curriculare, în vederea motivării tuturor 
categoriilor de elevi pentru participare şcolară. 
c. Optimizarea sistemului de evaluare, prin utilizarea criteriilor de calitate şi a 
descriptorilor de performanţă. 
d. Stimularea şi democratizarea vieţii şcolare, prin programe extracurriculare. 

1. Asigurarea calităţii în 
educaţie. 
 

2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale:  
Popularizarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor lor pe 
nivele de scolarizare,  în vederea aplicării eficiente a acestora. 
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3. Opţiunea – resurse umane: Asigurarea asistenţei manageriale şi de 
specialitate pentru cadrele didactice din scoala. 
4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: Colaborarea cu  I.S.J. Bacău, Primăria, 
Consiliul Local, universitatile din Bacau etc. 
1. Opţiunea curriculară: Dezvoltarea şi proiectarea ofertei curriculare în 
raport cu particularităţile individuale ale elevilor şi dezideratele 
comunităţii 
2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: Popularizarea 
documentelor legislative privind asigurarea accesului la educaţie, în vederea 
aplicării eficiente a acestora 
3. Opţiunea – resurse umane: Asigurarea asistenţei de specialitate pentru 
cadrele didactice din scoala  si pentru toti elevii 

2. Asigurarea accesului 
egal la educaţie. 
 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: Colaborarea dintre colegiu  şi 
reprezentanţii comunităţii în vederea derulării unor programe 
educaţionale destinate grupurilor de elevi cu cerinte educative speciale 
1. Opţiunea curriculară: Promovarea unei politici de personal care să asigure 
creşterea calităţii şi eficienţa activităţii. 
2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: Promovarea ofertanţilor 
care livrează programe adaptate, focalizate pe introducerea schimbărilor în 
educaţie. 
3. Opţiunea – resurse umane: Stimularea participării cadrelor didactice în 
programe de formare,  în vederea creşterea calităţii resurselor umane 
angajate în colegiu,  în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi 
asigurarea calităţii în învăţământ. 

3. Asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a cadrelor didactice 
 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: Mediatizarea în comunitate a 
rezultatelor deosebite obţinute de către cadrele didactice în desfăşurarea 
activităţilor instructiv-educative 
 
1. Opţiunea curriculară: Promovarea şi implementarea unor programe de 
învăţare electronică (e-learning) la nivelul colegiului 

4. Creşterea rolului şcolii în promovarea noilor tehnologii de informare şi 
comunicare 
 2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: Asigurarea dotărilor 

pentru o informatizare completă a serviciilor educaţionale, 
manageriale şi administrative prin stabilirea investiţiilor solicitate la nivelul 
colegiului. 
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3. Opţiunea – resurse umane: Stimularea cadrelor didactice pentru 
parcurgerea unor programe de abilitare în utilizarea software-ului 
educaţional. 
4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: Promovarea în comunitate a 
preocupărilor şcolilor pentru utilizarea noilor tehnologii în vederea obţinerii 
unui sprijin din partea acesteia. 
 
1. Opţiunea curriculară: Susţinerea colegiului în ofertarea unor proiecte şi 
programe educaţionale cu sprijinul comunităţii. 
2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: 
a. Asigurarea condiţiilor de transmitere a informaţiilor privind elaborarea de 
proiecte şi programe. 
b. Dezvoltarea unei strategii, în vederea atragerii de fonduri financiare pentru 
elaborarea şi implementarea proiectelor şi programelor educaţionale. 
3. Opţiunea – resurse umane: Motivarea cadrelor didactice pentru 
participarea în proiecte şi programe educaţionale. 

5. Dezvoltarea de proiecte şi programe cu  sprijinul comunităţii. 
 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: Promovarea în comunitate a unor 
modele de bune practici existente în colegiu,  cu privire la dezvoltarea de 
proiecte şi programe educaţionale 
 

. 
 
ŢINTA STRATEGICĂ:  
 
1. Asigurarea calităţii în educaţie 
1.1. Opţiunea curriculară: 

a. Asigurarea cadrului instituţional pentru calitate în educaţie. 

b. Dezvoltarea şi diversificarea ofertei curriculare, în vederea motivării tuturor categoriilor de elevi pentru participare şcolară. 

c. Optimizarea sistemului de evaluare, prin utilizarea criteriilor de calitate şi a descriptorilor de performanţă. 

d. Stimularea şi democratizarea vieţii şcolare, prin programe extracurriculare. 
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ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 

UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Întocmirea rapoartelor de 

analiză pentru anul şcolar 

precedent. 

 - Realizarea unei diagnoze 

asupra procesului educativ 

din CNF 

Raportări, date statistice 

colectate anterior 

Septembrie 

2014 

Directori 

Şefi de catedre/ comisii/ 

compartimente 

Calitatea rapoartelor de analiză 

Organizarea activitatii si 

stabilirea responsabilitatilor 

Organigrama 

ROI 

Ordine MEN si decizii 

Proceduri specifice 

Septembrie 

2014 

Directorii 

CA 

Gradul de corelare intre fisa postului si 

sarcinile atribuite, gradul de 

operaționalizare al fișei de autoevaluare 

Intocmirea planurilor 

manageriale 

Planul managerial al 

directorului 

Planurile manageriale ale 

catedrelor / comisiilor 

Septembrie 

2014 

Directorii 

Sefii de catedre / comisii 

Calitatea planurilor manageriale 

Corelarea planurilor manageriale ale 

catedrelor  / comisiilor cu cel al 

directorului 

Elaborarea graficului de 

asistente la ore al directorilor, 

sefilor de catedra, membrilor 

CEAC 

Raportări 

Date statistice anterioare 

Procedura  

Septembrie- 2014 Directorii 

Sefii de catedra 

Coordonator CEAC 

Numar de asistente si tipuri de 

chestionare aplicate și interpretate 

Cunoaşterea şi aplicarea 

curriculumului naţional 

Încadrările 

Planificarile de la catedre / 

Permanent Directorii 

Sefii de catedre / comisii 

Nr. cadre didactice care aplică corect 

curriculum national 
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comisii Scheme orare 

Avizarea planificarilor 

calendaristice si pe unitati de 

invatare 

Planificarile de la catedre / 

comisii 

1 octombrie 2014 Directorii 

Sefii de catedre / comisii 

Respectarea metodologiilor, 

reglementarilor in vigoare privind 

planificarea 

Actualizarea graficului cu 

concursurile scolare 

Calendarul concursurilor 

scolare 

Octombrie- noimbrie  

2014 

Directorii 

Sefii de catedre / comisii 

Numar de concursuri la care elevii 

nostri participa 

Informarea elevilor si 

parintilor cu privire la 

metodologia examenului de 

bacalaureat 

Metodologia de bacalaureat 

2015 

Proceduri specifice 

Octombrie 2014 Directorii 

Diriginţii clasleor a XII-a  

Gradul de aplicare al recomandarilor 

consemnate 

Informarea elevilor si 

parintilor cu privire la 

metodologia testelor naţionale 

Metodologia pentru Teste 

Naţionale 2015 

Proceduri specifice 

Octombrie 2014 Directorii 

Diriginţii claselor a VIII-a 

Gradul de aplicare al recomandarilor 

consemnate 

Informarea elevilor si 

parintilor cu privire la 

metodologia evaluarilor de la 

clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a 

Metodologiile de evaluare de 

la clasele a II-a, a IV-a şi  

a VI-a 

Proceduri specifice 

Octombrie 2014 Directorii 

Dirigintii claselor a VI-a 

Invatatorii claselor a II-a şi 

a IV-a 

Gradul de aplicare al recomandarilor 

consemnate 

Participarea la concursuri 

şcolare şi olimpiade şcolare 

Metodologiile specifice Conform caledarelor Directorul adjunct 

Sefii de catedra 

Comisia de organizare 

concursuri 

Numarul elevilor si cadrelor didactice 

participante  

Numarul premiilor obtinute 

Organizarea concursului 

national  „Vrănceanu 

Procedura specifică Noiembrie 2014 si 

2015 

Director adjunct 

Comisia de organizare 

Gradul de satisfactie al participantilor 

în legătură cu modul de organizare 
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Procopiu” şi „Solomon 

Marcus” 

concursuri Număr de premii obtinute de elevii 

nostri 

Elaborarea planurilor de 

masuri in urma propunerilor 

de imbunatatire de la CEAC 

Procese verbale CA 

Decizii 

Note de servici 

Octombrie 2014 CA Gradul de remediere al 

disfuncţionalităţilor constatate 

Crearea cadrului institutional 

de asigurare a calităţii în 

educaţie şi asigurarea 

aplicarii OUG 75/2005 

 

 

Constituirea comisiei 

Metodologii de aplicare 

evaluarii interne 

Proceduri specifice 

 

Octombrie 2014 Director 

Coordonator CEAC 

Calitatea RAEI 

 

Organizarea Scolii de vara 

2015 

Culegerea sugestiilor de la 

elevi, profesori si parinti 

Plan de activitate 

Lista cu voluntari 

Buget estimat 

Fonduri atrase 

Parteneriate încheiate 

Octombrie – noiembrie 

2014 

Directori 

CRP 

CA 

Numărul profesorilor implicati, 

numarul activitatilor propuse 

Numarul de elevi inscrisi in program 

Varietatea activitatilor din program 

Gradul de satisfactie al elevilor in 

legatura cu programul 

Organizarea Balului 

Bobocilor, cursului festiv 

pentru clasele terminale şi 

altor festivităţi specifice 

 

Chestionare 

Plan de activităţi 

Octombrie 2013-09-29 

Mai-iunie 2015 

Directori 

Consilier educativ 

Diriginti 

CRP 

Gradul de satisfactie al elevilor, 

parintilor si cadrelor didactice in raport 

cu modul de organizare al activitatilor 
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Organizarea ReGalei 

Ferdinand 

60.000 ron 

Echipa de organizare 

Plan de activitati 

Mai 2015 Directorii 

CRP 

Suma alocata pentru premii 

Gradul de satisfactie al beneficiarilor – 

elevi, parinti, profesori 

Finalizarea implementării 

SCMI 

Manualul de proceduri 

Procese verbale 

Regulamente 

Grafic unic de control 

Raport 

 

Decembrie 2014 Comisia SCMI Gradul de cunoastere al procedurilor in 

fiecare compartiment 

Gradul de moitorizare al actiunilor 

specifice 

Gradul de implementare al procedurilor  

Îmbunătăţirea comunicării 
formale şi informale la 
nivelul tuturor palierelor 
Colegiului Naţional 
„Ferdinand I” Bacău 

 Întâlniri periodice cu 
Consiliul Elevilor si 
Comitetul Reprezentativ al 
parintilor 

Afişarea noii organigrame – 
până în oct.  2014  

Actualizarea permanentă a 
informaţiilor la avizierele 
elevilor şi cadrelor didactice 

Comunicare permanentă pe 
mail cu profesorii, părinţii, 
Consiliul Elevilor 

 

Permanent Directorii 

Consilierul educativ 

Consilierul etic 

Numărul proceselor verbale de la 
intalniri 

Calitatea informatiilor de pe site-ul 
liceului 

Calitatea organigramei 

Claritatea si gradul de impartasire ale 
misiunii si viziunii scolii 

Numarul mail-urilor de comuncare 

 

Asigurarea unei fluctuaţii 
scăzute, spre zero a cadrelor 

Asigurarea continuităţii la 
clase a cadrelor didactice în 

Septembrie 2014 

Ianuarie-februarie 

CA  Gradul de diminuare al numărului de 
profesori cu norma în mai multe şcoli 
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didactice care predau la 
colegiul nostru 

proporţie de peste 95%, 
pentru anul scolar viitor 

Elaborarea conditiilor  
specifice prin CA pentru 
titularizare –  2015 

2015 

Monitorizarea progresului 
elevilor, planuri remediale 
pentru elevii cu rămâneri în 
urmă 

Procedura specifică 

Model de fişă de progres 

Planuri remediale 

Permanent Toate cadrele didactice  Numărul planurilor remediale/ 
profesor 

Numărul orelor de pregătire 
suplimentară / număr de cadre 
didactice,  în programe remediale sau 
de performanţă 

Numărul fişelor  de analiză 

Numărul cadrelor didactice care au 
analizat rezultatele testelor iniţiale 

 

Creşterea notelor la 
examenele  naţionale (medie 
generala cel putin 9.00) şi a 
promovabilitatii la 
bacalaureat (100%) 

Statistici 

Analize 

Grafice 

Rezulatele elevilor 

Dovezi ale pregatirii 
suplimentare 

Iulie 2015 Directorii 

Consilierul scolar 

Toate cadrele didactice cu 

elevi la examene nationale 

Procentul notelor peste 9 la examenele 
nationale 

Rata de promovabilitate la examenul de 
bacalaureat 
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1.2 Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale:  
Popularizarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor lor pe nivele de scolarizare,  în vederea aplicării eficiente a acestora. 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE  

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Întocmirea listei de priorităţi 

pentru dotări şi investiţii. 

Chestionare 

Raportari 

Octombrie 2014 Directorii 

CRP 

Gradul de acoperire al necesarului de 

materiale, dotari in raport cu cererea 

Constituirea proiectului de 

buget. 

Raportari 

Date statistice 

Procedura specifica 

Decembrie 2014 Directori 

Contabil sef 

Gradul de acoperire financiara a 

cheltuielilor realizate fata de cele 

propuse 

Identificarea şi obţinerea de 

fonduri extrabugetare 

Studii de caz 

Date statistice 

Chestionare 

Investigatii 

Permanent Directori 

Contabil şef 

CRP 

Toate cadrele didactice 

Sumele obtinute si gradul de acoperire 

a necsarului de dotari, constructii, 

reparatii fata de lista initiala de 

prioritati 

Identificarea unor noi cai de 

comunicare  cu Consiliul Local, 

Primaria Bacau si Consiliul 

Judetean in vederea sustinerii 

financiare a colegiului nostru 

Corespondenta 

Audiente 

Procedura specifica 

Permanent Directorii 

Contabil sef 

Numarul contractelor finantate de catre 

institutiile locale si judetene 

Asigurarea necesarului de 

manuale scolare pentru 

invatamantul obligatoriu in 

proportie de cel putin 90 % 

Procese verbale de predare 

manuale 

Chestionare elevi, diriginti 

Inventar biblioteca 

Octombrie 2013 Director adjunct 

Bibliotecar 

Numarul elevilor care primesc toate 

manualele necesare 
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Diversificarea ofertei CDS in 

vederea cresterii gradului de 

multumire al elevilor, la cel 

putin 75% 

Rapoarte CEAC 

Chestionare profesori, elevi 

Procedura specifica 

Februarie 2015 Directorii Diversitatea CDS 

Gradul de satisfactie al elevilor in 

raport cu oferta CDS si cu posibilitatea 

optarii pentru cursurile propuse 

Preocuparea permanenta pentru 

imbunatatirea condiţiilor 

igienico-sanitare (OMS 

1955/1995) 

Chestionare elevi, parinti, 

profesori 

Rapoarte CEAC 

Procedura specifica 

Permanent  Director adjuncr Gradul de satisfactie al elevilor, 

parintilor si cadrelor didactice in raport 

cu conditiile igienico-sanitare oferite de 

colegiu 

Îmbunătăţirea cadrului de 

instruire şi a condiţiilor 

reglementate legal în ceea ce 

priveşte SSM, PSI si ISU 

pentru elevi si personalul scolii 

Fise de analiza a factorilor 

de risc 

Fise SSM , PSI si ISU 

Procese verbale 

Parteneriate 

Grafice de activităţi 

Permanent Directori 

Responsabili ai comisiilor 

SSM, PSI si ISU 

Persoana desemnata SSM 

Gradul de respectare a conditiilor de 

sanatate si securitate pentru elevi si 

persoanlul şcolii 

Gradul de instruire SSM, PSI si ISU 

Numar de instruiri pe categorii de 
personal 

 Procentul de completare corecta a 
fiselor SSM 

 Numar de activitati de invatare a 

modului in care se acorda primul ajutor 
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1.3.. Opţiunea – resurse umane: Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate pentru cadrele didactice din şcoală şi pentru elevi 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE  

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Consituirea CA, Comisiilor 
permanente si cu caracter 
temporar, desemnarea 
coordonatorilor de 
compartimente, conform 
reglementarilor in vigoare si in 
interesul colectivului colegiului 

Decizii 
Procese verbale 
Metodologii 
Ordine 
Legi 
Proceduri specifice 

Septembrie 2014 Directorii Gradul de satisfactie al personalului 
unitatii in ceea ce priveste transparenta 
deciziilor 
Gradul de respectare a legalitatii in 
formarea comisiilor si constituirea 
forurilor de conducere 

Asigurarea bazelor de date care 
sa inlesneasca activitatea 
cadrelor didactice, didactice 
auxiliare 

Logistica 
Situatii statistice 

Permanent Directorul 
Sefii de compartimente 

Cantitatea (%) informatiilor statistice 
folosibile 

Proiectarea planului  de 
scolarizare pentru 2015-2016 
conform cerintelor comunitatii, 
in vederea imbunatatirii 
procesului instructiv educativ 

Chestionare 
Situatii statistice 
Investigatii 

Ianuarie 2015 Directorii  
CRP 
Consiliul Elevilor 

Numar de  clase care au toti parametrii 
legali asigurati prin spatii si dotare 

Monitorizarea procesului de 
evaluare  al elevilor 

Criterii de notare in vigoare 
Fise de asistenta la ore 
Cataloage 
Carnete de elev 

Permanent Directorii 
Membrii CA 
 Membrii CEAC 
Sefii de catedra 
Dirigintii 

Numar asistente realizate 
Cantitate materiale analizate 
Procent de realizare a sarcinilor 
membrilor CA 
Numar materiale completate CEAC 

Monitorizarea rezultatelor 
elevilor la examen, intocmirea 
planurilor de masuri, 
monitorizarea modului in care 
aceste planuri sunt 
operationalizate si aplicate 

Rezultate examene 
nationale 
Planuri de masuri 
Fise de analiza 
Procedura de monitorizare 

Octombrie 2014 Directorii 
Sefii de catedra 

Gradul de realizare al actiunilor 
propuse prin panurile remediale 
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Cresterea numarului de asitente 
la ore/consilere didactica/ 

chestionare aplicare cu cel 
putin 25 % 

  Realizarea asistentelor la 
ore, conform planificarii 

Analiza lectiilor asistate, a 
chestionarelor aplicate si 
asigurarea feedback-ului 
necesar pentru fiecare  
profesor in parte, până în 
mai 2014 

 Realizarea planurilor 
corespunzatoare de masuri 
derivate din analiza 
comparativa  a rezultatelor 
asistentelor realizate  

Conform planificarii Directorii  
Şefii de catedră 
Membrii CEAC 

 Numarul asistentelor realizate 

Numarul fiselor de observatie al 
lectiilor completate 

Numarul chestionarelor aplicate, 
analizate si interpretate 

Numarul de procese verbale  

Gradul de completare al ghidurilor de 
observatie/ analiza 

 
1.4.  Opţiunea – relaţii cu comunitatea 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Derularea de  proiecte 
extracurriculare si  de 
promovarea a rezultatelor 
elevilor si profesorilor in 
comunitate 

Metodologii in vigoare 
Programe ISJ 
Programe MEN 

Permanent Director adjunct 
Consilier educativ 

Număr  de proiecte derulate 
Număr de elevi participanti 



 20 

Responsabilizarea elevilor 
prin implicarea intr-un numar 
mai mare de  activitati de 
voluntariat, cu cel putin 15 % 

 Liste cu elevii voluntari 

Liste cu parteneriatele 
realizate in domeniul 
voluntariatului 

Chestionare 

 Fotografii 

Diplome 

Permanent Directorul adjunct 
Consilierul educativ 

Gradul de crestere al numarului elevilor 
voluntari 

Gradul de crestere al numarului de 
activitati de voluntariat 

Numarul elevilor recunoscuri, premiati 
pentru activitatea de voluntariat 

 
2. Asigurarea accesului  egal la educaţie. 
 
2. 1. Opţiunea curriculară: Dezvoltarea şi proiectarea ofertei curriculare în raport cu particularităţile individuale ale elevilor şi dezideratele 
comunităţii 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Reactualizarea strategiei 
colegiului in ceea ce priveste 
grupurile de elevi cu CES: 
atat cei defavorizati cat si cei 
supradotati 

Metodologia promovarii a 2 
ani intr-un an 
Programe pentru grupuri 
dezavantatjate 
Programe pentru rromi 
Profesor de limba rromani 

Noiembrie 2014 Directorii Numar de elevi identificati  
Numar de programe accesate 
Rezultatele elevilor implicati in 
programe 

Consilierea cadrelor didactice 
in vederea elaborarii unor 
planificari diferentiate 

Cursuri de specialitate 
Programe de formare 
specifice 
 

Permanent Directorii 
Consilierul scolii 
Cadre didactice formate 
in domeniu 

Numar de obiective diferentiate pe 
nevoi specifice  / planificare didactica 
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Consilierea cadrelor didactice 
in vederea realizarii unor 
lectii diferentiate 

Cursuri de specialitate 
Programe de formare 
specifice 
Documente specifice 
Proceduri specifice 

Permanent Directorii 
Consilierul scolii 
Cadre ddiactice formate 
in domeniu 

Numar de cadre didactice care au 
identificat nevoi speciale la elevi si care 
proeicteaza si realizeaza lectii 
diferentiate 

 
2.2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: Popularizarea documentelor legislative privind asigurarea accesului la educaţie, în vederea aplicării 
eficiente a acestora 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Asigurarea documentelor 
legislative necesare informarii 
tuturor factorilor implicati in 
ceea ce priveste educatia 
diferentiata 

Legi 
Metodologii 
Planuri Cadru 
Instructiuni 
Suporturi de curs 

Permanent Directorii Gradul de asigurare al materialelor 
specifice educatiei diferentiate 

Asigurarea derularii conform 
reglementarilor in vigoare a 
programelor „Bani de liceu”, 
„Euro 200”, „Cornul si 
laptele”, acordării burselor 
sociale s.a. 

Metodologii specifice 
HG 
Legi 
Procedurile specifice 
 

Permanent Directorii 
Şefii comisiilor 
desemnate in aceste 
domenii 

Gradul de satisfactie al beneficiarilor 
acestor programe sociale 

 
2.3. Opţiunea – resurse umane: Asigurarea asistenţei de specialitate pentru elevii care provin din medii defavorizate 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Derularea programului de 
pregătire suplimentara al 
elevilor pentru examane 
naţionale, la şcoală, în 
weekend 

Cadre didactice 
Planificare 
Procedura de realizare a 
orelor suplimentare 

5 octombrie 2014-iulie 
2015 

Directorii 
Şefii de catedră 
Cadrele didactice 

Numărul cadrelor didactice implicate in 
desfăşurarea orelor de weekend 
Numarul elevilor participanti la aceste 
cursuri 
Rezultele finale ale elevilor la ex 
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nationale cuantificate in % de 
promovare cu note peste 9.00 

Consilierea elevilor care 
provin din medii defavorizate 
in vederea cresterii nivelului 
de  incredere, depasirii 
barierelor sociale, mobilizarii 
in vederea obtinerii 
performantei educationale 
 

Studii de caz 
Chestionare 
Statistici 
Procedura de consiliere 

Permanent Directorii 
Dirigintii 
Consilierul educativ 
Psihologul scolii 

Numarul elevilor consiliati 
Numarul elevilor defavorizati, 
participanti la activitati de dezvoltare 
personala 

 
2.4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: Colaborarea dintre colegiu  şi reprezentanţii comunităţii în vederea derulării unor programe educaţionale 
destinate grupurilor de elevi cu cerinte educative speciale 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Desfasurarea de activitati 
specifice in cadrul Strategiei 
Nationale de Actiune 
Comunitara 

Metodologii 
Strategii 
Planificare inspector socio-
umane din cadrul ISJ Bacau 
Planificare inspector 
minoritati din cadrul ISJ 
Bacau 
 

Permanent Directorii 
Membrii comisiei 
desmnate 
Consilier educativ 

Numar parteneriate 
Numar activitati 
Numar participanti la activitati 

Realizarea de proiecte 
educationale in parteneriat cu 
ISJ, comunitatea locală, 
destinate desegregării si  
nediscriminarii  elevilor ce 
apartin minoritatilor etnice 
 

Chestionare 
Studii de caz 
Procedura de realizare 
proiecte 

Permanent Directoii 
Consilierul educativ 
Dirigintii 

Numar de proiecte realizate 
Numar de elevi participanti 
Numar de cadre didactice implicate 
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3. Asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a cadrelor didactice 
 
3.1 Opţiunea curriculară: Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii şi eficienţa activităţii. 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Participarea cadrelor 
didactice la un numar mai 
mare cu cel putin 10 % la 
cursuri si programe de 
formare 

Oferte de formare ISJ, CCD, 
MECTS 
Procedura de echivalare a 
creditelor transferabile 

Permanent Directorii 
Sefii de comisii metodice 
Comisia de perfectionare 

Numarul cadrelor didactice participante 
la formari 
Numarul creditelor profesionale 
transferabile obinute intr-un interval de 
timp de catre cadrle didactice 

Diseminarea rezultatelor 
formarii cadrelor didactice 

Procese verbale 
Fotografii 
Materiale de prezentare 
 

Permanent Directorii 
Sefii de comisii metodice 
Comisia de perfectionare 

Numar de activitati de diseminare 
Numar de elctii demonstrative sustinute  

Valorificarea activitatilor 
metodice 

Adeverinte 
Suporturi de curs 
Materiale de prezentare 
Procese verbale 
Procedura de monitorizare si 
valorificare programe de 
formare 

Conform palnificarilor  Directorii 
Sefii de comisii metodice 
Comisia de perfectionare 

Numar de  cadre didactice participante 
la activitati metodice in catedre/cercuri 
Numar de activitati sustinute in cadrul 
sedintelor de catedra / cerc 

Soluţionarea corespondenţei, 
sesizărilor, reclamaţiilor, 
medierea conflictelor 

Proceduri specifice Permanent Directorii 
Comisii specifice 

Numar de petitii rezolvate favorabil 
Numar de conflicte inchise / stinse 
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3.2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: Promovarea ofertelor care livrează programe adaptate, focalizate pe introducerea schimbărilor în 
educaţie. 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Identificarea celor mai bune 
oferte de formare 
profesionala si dezvoltare 
personala ale cadrele 
didactice, elevi si parinti 

Baze de date 
Oferte 
Institutii abilitate in formare 
Traineri abilitati in cursuri de 
dezvoltare personala 

Permanent Directorii 
CRP 
Consiliul Elevilor 

Numarul de formatori care au realizat 
cursuri de formare la CNF 
Numar cursuri de formare realizate 
Numarul de participanti la cursuri  

Sprijinirea cadrelor didactice, 
elevilor, parintilor pentru a 
participa la cursuri de formare 

Chestionare 
Investigatii 

Permanent Directorii 
Sefii de comisii metodice 
Comisia de perfectionare 

Numarul sponsorilor identificati 
Sumele alocate procesului de formare 
din resurse extrabugetare 

 
3.3. Opţiunea – resurse umane: Stimularea participării cadrelor didactice în programe de formare,  în vederea creşterea calităţii resurselor umane 
angajate în colegiu ,  în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii în învăţământ. 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Recompensarea cadrelor 
didactice cu rezultate 
deosebite in procesul 
instructiv-educativ 

Date statistice 
Chestionare 
25000 ron 

Mai 2015 
 

Directorii 
CRP 

Sume alocate recompensarii cadrelor 
didactice 
Numar cadre didactice recompensate 

Premierea elevilor cu 
rezultate deosebite la 
olimpiade si concursuri 

Rezultate concursuri, 
olimpiade 
25000 ron 

Mai 2015 Directorii 
CRP 

Sume alocate recompensarii elevilor 
Numar elevi recompensati 

Recunoasterea prin 
popularizare a rezultatelor 
deosebite obtinute de catre 
elevi si cadrele didactice 

Rezultate concursuri, 
olimpiade 
Procedura de recompensare si 
popularizare 

Permanent Directorii 
Echipa de PR 
Consilierul educativ 

Numar de aparitii in presa pe aceasta 
tema 
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3.4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: Mediatizarea în comunitate a rezultatelor deosebite obţinute de către cadrele didactice în desfăşurarea 
activităţilor instructiv-educative 
 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Popularizarea rezultatelor 
deosebite obtinute de catre 
elevi si cadrele didactice 

Rezultate concursuri, 
olimpiade 
Procedura de popularizare 

Permanent Directorii 
Echipa de PR 
Consilierul educativ 

Numar de aparitii in presa pe aceasta 
tema 

Informarea comunitatii locale 
despre rezultatele deosebite 
ale cadrelor didactice si ale 
elevilor 

Rezultate concursuri, 
olimpiade 

Permanent Directorii 
Echipa de PR 
Consilierul educativ 

Numar de activitati de popularizare 
realizate (mese rotunde, cercuri de 
discutii, receptii) 

Organizarea ReGalei 
Ferdinand  - ediţia a II-a  

Resurse umane 
Resurse financiare 
Procedura de organizare 

Mai 2015 Directorii 
CRP 

Numar de invitati (din elita stiintifica, 
sociala, politica, massmedia, culturala 
etc.) 
Premii acordate 

„Ziua Colegiului National 
Ferdinand I “  

Procedura specifica Decembrie 2014 Director 
Sefi compartimente 
CRP 

Număr de activităţi desfăşurate 

Popularizarea rezultatelor 
obtinute de catre elevii nostri 
dupa terminarea liceului 

 Site ALUMNI 
Site-ul colegiului 

Permanent Directori 
Diriginti clase terminale 
Consiliul Elevilor 

Numar de elevi care pastreaza legatura 
cu scoala si care sunt implicati in 
derularea unor proiecte ale colegiului 
Graful de intocmirea a situatiei cu 
traseul absolventilor 

Promovarea imaginii scolii in 
comunitate 

 ReGala Ferdinand 

Invitatii 

Resurse financiare  

 

Permanent Directorii 

Consilierul educativ 

Comisia CEAC 

Comisia de promovare a 
imaginii colegiului 

Realizarea de conferinte de presa la 
toate actiunile mari ale scolii 

 Realizarea a cel putin unei actiuni cu 
impact comunitar , în fiecare lună 

Realizarea „Întâlnirilor Colegiului 
Ferdinand I Bacău”, cu invitaţi de 
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Toţi profesorii 

Toţi elevii 

 

marcă, cel puţin trimestrial, în anul 
2013-2014 

Promovarea permanentă a tuturor 
activitatilor desfăşurate de elevii, 
profesorii, Consiliul Elevilor, Comitetul 
Reprezentattiv al părintilor, comisiilor 
şi fiecărui profesor în parte 

 
4 Creşterea rolului şcolii în promovarea noilor tehnologii de informare şi comunicare 
 
4.1 Opţiunea curriculară: Promovarea şi implementarea unor programe de învăţare electronică (e-learning) la nivelul colegiului 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Monitorizarea formarii 
tuturor cadrelor didactice si 
personalului didactic auxiliar 
in vederea folosirii 
programelor electronice de 
redactare, comunicare 

Suporturi de curs 
Formatori in domaniu 
Procedura de monitorizare 

Februarie 2014 Sefii de compartimente Numar persoane care stiu sa foloseasca 
optiunile unui PC 

 
4.2 Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: Asigurarea dotărilor pentru o informatizare completă a serviciilor educaţionale, 
manageriale şi administrative prin stabilirea investiţiilor solicitate la nivelul colegiului. 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Realizarea unui plan de 
imbunatatire al dotarii 
laboratoarelor de informatica 

Chestionare 
Studii de nevoi 

Noiembrie 2014 Sef catedra de informatica Intocmirea planului 
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Realizarea unui plan de 
imbunatatire al gestionarii 
retelelor informatice si dotarii 
aferente 

Chestionare 
Procedura de gestionare 

Noiembrie 2014 Director 
Sef catedra de informatica  

Folosirea procedurii de gestionare 

Identificarea de resurse 
pentru achizitionarea de 
dotari specifice laboratoarelor 
de informatica 

Procedura Decembrie 2014 Director 
CRP 

Numar de calculatoare achizitionate 
Dotari efectuate 

Asigurarea accesului elevilor 
si cadrelor didactice la fondul 
de carte rara de care dispune 
colegiul, prin scanarea 
acestora si transcrierea lor pe  
DVD-uri, care vor putea fi 
consultate de doritori 

fondul de carte al bibliotecii 
scolare 
DVD-uri 

Iunie 2015 director 
bibliotecar 
voluntari din randul 
elevilor 

nr de carti scanate 
nr DVD-uri realizate 

 
4.3 Opţiunea – resurse umane: Stimularea cadrelor didactice pentru parcurgerea unor programe de abilitare în utilizarea software-ului 
educaţional. 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Pregatirea cadrelor didactice 
in vederea folosirii resurselor 
IT 

Soft-uri educationale Permanent Directorii 
Sefii de comisii 

Numarul materialelor tehnoredactate 
Numarul activitatilor in laboratorul 
AEL 
Numarul aplicatiilor IT in cadrul 
lectiilor 

4.4 Opţiunea – relaţii cu comunitatea: Promovarea în comunitate a preocupărilor şcolilor pentru utilizarea noilor tehnologii în vederea obţinerii 
unui sprijin din partea acesteia. 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 
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Identificarea de proiecte, 
parteneriate oferite de 
membrii comunitatii locale 
prin care sa imbuntatim baza 
materiala IT 

Proiecte propuse 
Parteneriate  

Permanent Directorii 
Sefii de compartimente 
CRP 

Numar de proiecte valorificate 
Numar de materiale/ valoarea 
materialelor  achizitionate in urma 
acestor proiecte 

Lansarea site-ului modern al 
colegiului 

Baze de date Octombrie 2013 Director 
CRP 
Consiliul elevilor 
Catedra de informatica 

Feed back obtinut prin numar de 
accesari, like-uri, nuamr de articole 
postate etc 

  
 
 5 Dezvoltarea de proiecte şi programe cu  sprijinul comunităţii. 
 
5.1. Opţiunea curriculară: Susţinerea colegiului în ofertarea unor proiecte şi programe educaţionale cu sprijinul comunităţii 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Accesarea fondurilor 
europene dint toate grant-
urile si liniile de finantare 
posibile 

Baze de date 
Linii de creditare 
Legislatie specifica 

Permanent Directorii 
CRP 
Toate cadrele didactice 

Sume atrase din fonduri europene 

Reabilitarea completa a 
amfiteatrului colegiului 

Proceduar specifica 
Proiect 

Iunie 2015 Directorii 
CRP 

Receptia finala a lucrarii 

Atragerea de fonduri 
extrabugetare pentru 
recompensarea cadrelor 
didactice, elevilor si altor 
salariati ai scolii care cresc in 
mod evident si masurabil 
prestigiul colegiului prin 
actiuni specifice 

Premii obtinute la diferite 
concursuri 
Cercuri stiintifice 
Cursuri desfasurate 

Permanent Directorii 
CRP 

Numar cercuri,cluburi scolare cu 
rezultate in concursuri 
Numar premii obtinute 
Sume acordate pentru premiere 
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5.2 Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: 
 
a. Asigurarea condiţiilor de transmitere a informaţiilor privind elaborarea de proiecte şi programe. 
b. Dezvoltarea unei strategii , în vederea atragerii de fonduri financiare pentru elaborarea şi implementarea proiectelor şi programelor educaţionale. 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Realizarea unei analize 
privind imaginea colegiului in 
comunitate 

Date statistice 
Chestionare 

Martie 2015 Director adjunct 
Consilier educativ 
Consiliul Elevilor 

Numar chestionare completate 
Analiza statistica a acestora 

Propunera unor parteneriate 
cu alte colegii din tara sau 
strainatate in vederea unor 
schimburi de experienta utila 
tuturor celor implicati 

Baze de date 
Scrisori de intentie 
Parteneriate 

Permanent Directorii Comisiile 
specifice 

Numar de parteneriate 
Numar de activitati derulate 

 
5.3 Opţiunea – resurse umane: Motivarea cadrelor didactice pentru participarea în proiecte şi programe educaţionale. 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Realizarea unor programe de 
implicare a parintilor in viata 
scolii si in luarea deciziilor 

Metodologii interne 
ROI 
Statutul CRP 

Pe tot parcursul anului 
scolar 

Directorii 
CRP 

Numarul programelor derulate 
Numarul parintilor implicati 

Formarea cadrelor didactice 
pentru scrierea de proiecte si 
derularea acestora 

Oferte de formare Pe tot parcursul anului 
scolar 

Directorii 
Sefii de catedra / comisi 

Numarul cadrelor didactice participante 
la formare 
Numarul proiectelor scrise 
Numarul proiectelor care au primit 
finantare 

Promovarea activităţii 
cadrelor didactice in vederea 
premierii acestora pentru 
inovatie si implicare 

Metodologii interne 
ROI 
Statutul CRP 
Proceduri specifice 

Pe tot parcursul anului 
scolar 

Directorii 
Sefii de catedra 

Numarul activitatilor premiate 
Numarul cadrelor didactice premiate 
Valoarea fondurilor distribuite pentru 
performanta cadrelor didactice 
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5.4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: Promovarea în comunitate a unor modele de bune practici existente în colegiu,  cu privire la dezvoltarea de 
proiecte şi programe educaţionale 
 
ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE SI 
UMANE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Planificarea a cel putin 2 
actiuni de promovare in 
comunitate a exemplelor de 
bune practici din scoala 

Documente specifice 
Rapoarte 
Statistici  
Chestionare 

Pe parcursul intregului 
an scolar 

Directorii 
Consilierul educativ 
CEAC 
Comitetul Reprezentativ 
al Parintilor 
Consiliul Elevilor 

Numărul acţiunilor derulate 
Impactul actiunilor in presa, in randul 
autoritatilor locale, in randul elevilor, 
părinţilor, cadrelor didactice 
 

Dezvoltarea capacitatii 
institutionale a colegiului de a 
propune si derula proiecte 
care sa contribuie major la 
dezvoltarea comunitatii 

Documente specifice 
Rapoarte 
Statistici  
Chestionare 

Pe parcursul intregului 
an scolar 

Directorii 
Consilierul educativ 
CEAC 
Comitetul Reprezentativ 
al Parintilor 
Consiliul Elevilor 

Numarul proiectelor propuse 
Numarul proiectelor aprobate 

 
 
 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 
 

CURRICULUM  
 

RESURSE UMANE RESURSE MATERIALE RELAŢII CU COMUNITATEA 

● Concordanţa cu documentele ISJ,  
M.E.N.; 
● Realizarea standardelor, eficacitate 
(resurse/rezultate), eficienţă 
(rezultate/obiective) , progres; 
●Criteriile privind calitatea 
curriculumului; 
●Respectarea precizărilor  M.E.N., . a 
metodologiilor  şi normelor  de 

● Capacitatea de aplicabilitate şi 
profesionalismul asigurat în aplicarea 
curriculum-ului; 
● Calitate şi atingerea standardelor 
propuse; 
● Calitatea parteneriatelor; 
● Numărul programelor şi numarul  
participanţilor; 
●Aplicarea strategiei M.E.N 

● Raportări periodice; 
● Funcţionalitate şi eficienţă; 
● Respectarea termenelor; 
● Respectarea legii; 
● Date cantitative şi calitative; 
● Numărul şi tipul de achiziţii; 
● Statistici; 
● Actualitate,complexitate; 
● Calitate; 

● Adaptarea la nevoile comunităţii; 
● Raportul dintre oferta şcolii şi 
nevoile comunităţii; 
● Calitate, atingerea standardelor 
propuse; 
● Numărul programelor şi de 
participanţi; 
● Aplicarea strategiilor M.E.N; 
● Legalitate; 
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aplicare a curriculum-ului şcolar; 
● Respectarea termenelor; 
● Identificarea oportunităţilor şi a 
problemelor; 
● Număr mare de colegi  implicaţi în 
activitatile de echipa, educative, 
extracurriculare; 
● Calitatea actului decizional; 
● Oportunitate; 
● Claritate. 

● Legalitate; 
● Implicare şi responsabilizare; 
● Rezultatele monitorizărilor; 
● Număr cursuri şi participanţi, 
rezultate; 
● Număr parteneri implicaţi, 
● Rezultate calitative şi cantitative. 
 

● Diversitatea ofertei; 
● Date statistice; 
● Respectarea standardelor; 
● Adaptarea la nevoile specifice. 
 

● Rezultatele monitorizărilor; 
● Număr parteneri; 
● Rezultate cantitative şi calitative 
 

 
DIRECTOR, 

prof. Mirela Berza 


