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BAZĂ CONCEPTUALĂ 
● Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011; 

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

● Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

● ORDIN3818din data de 03.06.2013 privind structura anului scolar 2013-2014 

● ORDIN nr. 3753 din 9 februarie 2011 privind aprobarea unor masuritranzitorii în sistemul national de învatamânt 

● 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; 

● Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările și 
completările 

ulterioare; 

● Programul de Educaţie şi Formare pe parcursul întregii vieţi, 2007-2013: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Gruntvig, Jean Monnet- Parlamentul 

European şi 

Consiliul Uniunii Europene, 14 iulie 2004; Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului; Organismul intermediar POSDRU – Instrumente Structurale ale Politicii 

de 

Coeziune Economică şi Socială a Uniunii Europene; 

● Proiectul „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat” (POSDRU) 2007-2013, finanţat de FSE; 

● Raportul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău privind starea învăţământului în judeţul Bacău în anul şcolar 2011 – 2012; 

●Ordin nr.…………………………privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2013 şi anexele; 

● Ordin nr.4924 din 29.08.2013 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012 - 2013 şi anexele 

 

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 săcorespundă standardelor de calitate. 

● Reconsiderarea managementului educaţional la nivelul colegiului şi al clasei pentru realizarea unei educaţii centrate pe elev. 

● Adaptarea ofertei educaţionale formale şi nonformale la nevoile de dezvoltare personală a elevilor ţinând cont de perspectiva socio-economică şi de relaţia cu 

comunitatea. 

● Asigurarea mijloacelor umane, materiale şi didactice necesare formării caracterului elevilor. 

● Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor de „lucru în echipă” în derularea activităţii educative formale şi nonformale. 
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● Asigurarea resurselor şi optimizarea utilizării lor. 

 

3. Analiza scopurilor organizaţiei: 

● 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 a tuturor elevilor. 

● Calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere. 

● Ridicarea standardului demersului didactic, transformarea învăţământului preponderant reproductiv, într-un învăţământ euristic, formativ. 

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

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

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

● Asigurarea educaţiei de bază pentru toate categoriile de elevi/ persoane; formarea competenţelor cheie. 

 

ANALIZA S.W.O.T 

 
PUNCTE TARI  

 

PUNCTE SLABE 

■ Personal didactic calificat titular sau suplinitor într-un număr mare, cu 

gradeledidactice II, I şi doctorat. 

■ Interesul multor cadre didactice de a participa la cursuri de formare pentru 

dobândirea competenţelor de utilizare a tehnologiei informaţiei şi a 

instrumentelor de e-learning în activitatea didactică. 

■ Unitate  şcolara cu tradiţie , constituind un potential atractiv pentru elevi şi 

părinţi.  

■ Competenţele ştiinţifice, metodice şi psihopedagogice ale cadrelor 

didactice. 

■ Comitet reprezentativ al Parintilor (CRP) foarte atasat intereselor colegiului 

si foarte implicat in activitatile acestuia 

■ Valorificarea în procesul educaţional a activităţilor de perfecţionare. 

■ Implicarea elevilor în proiectele şi programele asumate de şcoală, mai 

ales, acelor cu caracter educativ şi extraşcolar. 

■ Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material 

curricular (planuri de învăţământşi programe şcolare, programe şcolare 

alternative). 

■ La nivelul fiecărei catedre există auxiliare curriculare – manuale, caiete de 

lucru, ghiduri de aplicare,culegeri de probleme, îndrumătoare etc. 

■ Numar mare de cadre didactice cu norma didactica in mai multe scoli 

■ Numar din ce in ce mai mare de elevi din medii defavorizate 

■ Lipsa abilităţilor de rezolvare a unor conflicte 

■ Evaluarea permisivă a cadrelor didactice în acordarea calificativelor. 

■ În multe cazuri, notarea nu este ritmică lipsind notele din cataloage; 

adesea 

■ Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor. 

■ Spaţiu şcolar deficitar. 

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

educativ. 

■ Resurse financiare slab valorificate 

■ Lipsa  motivarii unor  cadre didactice pentru performanta si progres 

■ Formalism în activitatea de formare continuă la nivelul unor 

comisii/catedre metodice. 

■ Rezistenţa unor cadre didactice la eliminarea  metodelor tradiţionale de 

predare-învăţare şi promovarea unor metode interactive, participative 

■ Neimplicarea unor cadre didactice în realizarea unui învăţământ 

diferențiat 

■ Neimplicarea unor cadre didactice în realizarea de activităţi 



 4 

■ Baza materială în cea mai mare parte este bună. 

■ Săli de sport 

■ Material didactic în curs de înnoire şi modernizare. 

■ Existenţa în şcoală a reţelelor de calculatoare. 

■ Interesul cadrelor didactice pentru un învăţământ modern. 

■ Existenţa unui grup de elevi dornici de performanţă. 

■ Rezultate bune obţinute la examenele naţionale şi la concursurile şcolare. 

■ Interesul conducerii şcolii pentru dezvoltarea ofertei educationale pentru 

elevi, de perfectionare pentru cadrele didactice, de asigurare a unei baze 

material moderna si flexibila. 

■Preocuparea echipei manageriale pentru identificarea şi motivarea valorilor 

în rândul cadrelor didactice, perfecţionarea tehnicilor de lucru în echipă, 

monitorizarea şi evaluarea performanţelor profesionale, a conduitei morale, 

implicarea constructivă în elaborarea programelor, studiilor, publicaţiilor. 

■Posibilitatea de consiliere a elevilor în cadrul cabinetului psihologic de către 

personal calificat. 

■Biblioteca şcolii dispune de un fond de carte actualizat necesităţile 

curriculum-ului, manuale competitive, sală lectură. 

 

extracurriculare 

■ Lipsa motivaţiei, învăţarea apatică, viitorul absolvenţilor fiind incert. 

■ Interesul crescut al tinerilor pentru consumul de tutun, băuturi alcoolice şi 

droguri. 

■ Unele laboratoare şi cabinete sunt dotate cu aparatură veche (peste 10 ani). 

■ Atitudinea pasivă a unor cadre didactice faţă de păstrarea şi întreţinerea 

patrimoniului;  

■ Preocupări modeste din partea majorităţii profesorilor pentru atragerea de 

surse financiare externe;  

■ Transferul unor elevi la alte unităţi de învăţământ, datorită atitudinii 

neadecvate a unor cadre didactice sau a conştientizării că solicitările sunt prea 

mari. 

■ Absenteismul  

 

OPORTUNITĂŢI  

 

AMENINŢĂRI 

■ Existenţa programelor de formare continuă la nivel local, regional, naţional 

şiinternaţional. 

■ Introducerea şi utilizarea sistemului AEL  

■ Colaborarea cu Poliţia, Jandarmeria, Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia 

Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Bacău, primăriile, Prefectura, 

massmedia 

centrală şi locală etc. 

■ Procesul de profesionalizare a carierei didactice prin participarea cadrelor 

didactice la formări în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană POS DRU. 

■ Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu ISJ şi MECTS, prin 

portal şi forum. 

■ Creşterea sprijinului din partea Consiliului Local pentru susţinerea actului 

educaţional. 

■ Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe 

guvernamentale. 

■ Situaţia economică dificilă, existenţa unei oferte tot mai scăzute pentru 

piaţa 

muncii. 

■ Diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a 

copilului şi de ai monitoriza timpul liber. 

■ Tendinţa de scădere a interesului populaţiei faţă de actul educaţional şi de 

cultură, precum şi implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea 

problemelor şcolii. 

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

■ Lipsa de interes din partea elevilor şi a părinţilor privind educaţia pentru o 

viaţăsănătoasă (alimentaţie corectă şi susţinerea de efort fizic). 

■ Situaţia socio-economică precară a unora dintre familiile din care provin 

elevii. 

■ Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie privind priorităţile şi 

direcţiile de evoluţienecesare în învăţământ. 
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■ Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin realizarea unor proiecte de 

finanţare. 

■ Sprijin crescut din partea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor. 

■ Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale încheiate până în prezent cu 

unităţi de învăţământ. 

■ Cadre didactice tinere cu spirit de iniţiativă. 

■ Asigurarea unor cursuri de perfecţionare gratuite prin CCD. 

■ Posibilităţi de investiţii şi sponsorizări din partea agenţilor economici (de 

stat sau particulare), persoane fizice, fundaţii, asociaţii nonguvernamentale. 

■ Creşterea orelor de C.D.S. facilitează specializarea elevilor într-un anumit 

domeniu. 

■ Accesul la informaţii. 

■Interesul unor organisme ale administraţiei publice (Direcţia Judeţeană 

pentru Protecţia Copilului, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, agenţii 

de formare profesională, firme de consultanţă şi de exerciţiu pentru tineret) 

pentru integrarea tinerilor. 

■Derularea unor programe europene la care au acces elevii (pot deveni 

bursieri) în scopul formării profesionale sau a dobândirii competenţelor 

lingvistice. 

 

■ Insuficienta conştientizare a părinţilor elevilor privind rolul lor de principal 

partener educaţionalal şcolii. 

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

■ Nesupravegherea elevilor în cazul familiilor dezmembrate sau ale celor 

plecate în străinătate. 

■ Creşterea efectivului obligatoriu de elevi la clasă cu efecte şi consecinţe 

asupra calităţiieducaţiei. 

■ Slaba motivaţie financiară a personalului şi migrarea cadrelor didactice 

tinere spre alte domenii deactivitate. 

 

VIZIUNEA COLEGIULUI NAŢIONAL „FERDINAND I” BACĂU 
 

 Colegiul Naţional „Ferdinand I” va fi recunoscut, la nivel naţional şi internaţional, pentru: 

1. Inalta calitate a instruirii. 
2. Climatul intelectual oferit ca suport procesului instructiv-educativ. 

3. O puternică motivaţie, angajare şi atitudini profesionale din partea elevilor şi a cadrelor didactice. 

4. Experienţa educaţională deosebită 
5. Deschiderea către mediul de afaceri şi comunitatea locală 

6. Mobilitatea educaţională  

7. Mobilitatea instituţională  
 

Echipa managerială trebuie să polarizeze în jurul ei grupuri de iniţiativă cu o mentalitate nouă, cu o atitudine pozitivă faţă de şcoală şi comunitate, care să 

promoveze valorile şcolii, să câştige audienţa celor interesaţi faţă de colegiu, să atragă sponsorii şi susţinătorii financiari ai proiectelor iniţiate. 

 

MISIUNEA  COLEGIULUI NAŢIONAL „FERDINAND I” BACĂU 
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    Performanţa în procesul de educatie, prin dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale elevilor, valorificarea maximă a potenţialului lor 

creator, pregătirea acestora pentru competiţia specifică economiei de piaţă, pentru un comportament ecologic, competent, integrat în 

mediul socio-economic si liber din punct de vedere spiritual. 
 

OBIECTIVELE STRATEGICE ŞI DE REFERINŢĂ ALE COLEGIULUI NATIONAL “FERDINAND I “ BACĂU 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013 - 2014 
Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant. 

1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate. 

2. Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică. 

3. Eliminarea violenţei din şcoală şi din jurul ei. 

4. Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, sport). 

5. Prevenirea şi combaterea marginalizării şi a excluziunii sociale prin cuprinderea în şcoală a tuturor copiilor cu  cerinţe educaţionale speciale sau  din grupuri 

vulnerabile. 

6. Asigurarea evaluării tuturor elevilor în conformitate cu noile reglementări. 

 Monitorizarea aplicării sistemului legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea şi predictibilitatea sistemului de 

învăţământ, precum şi garantarea egalităţii de şanse la accesul la educaţie. 

1. Eficientizarea direcţionării resurselor financiare. 

2. Fundamentarea şi implementarea bugetului in conformitate cu toate avantajele legislative. 

3. Educaţia permanentă în vederea accesului la cultura, statut social foarte bun, apartenenta la grupuri sociale flexibile . 

1. Eficientizarea cursurilor de formare continuă a personalului didactic. 

2. Asigurarea condiţiilor optimale trecerii de la un curriculum axat pe acumulare de cunoştinţe la un curriculum centrat pe formarea de competenţe relevante pentru 

piaţmunci ai, pe dezvoltarea capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi pe cetăţenia activă. 

3. Monitorizarea impactului parteneriatelor şcolare asupra calităţii actului educaţional. 

 

ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE 
ŢINTE STRATEGICE OPŢIUNI STRATEGICE 

1. Asigurarea calităţii în 

educaţie. 

 

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. 

2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale:  
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Popularizarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor lor pe 

nivele de scolarizare,  în vederea aplicării eficiente a acestora. 

3. Opţiunea – resurse umane: Asigurarea asistenţei manageriale şi de 

specialitate pentru cadrele didactice din scoala. 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: Colaborarea dintre I.S.J. Bacău, 

Consiliul Naţional pentru Curriculum, A.R.A.C.I.P., Institutul de Ştiinte 

ale Educaţiei pe probleme de curriculum şi C.N.E.E. 

2. Asigurarea accesului 

egal la educaţie. 

 

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 didacticedin scoala  si pentru elevii care provin din medii defavorizate 

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 

3. Asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a cadrelor didactice 

 

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. 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: Mediatizarea în comunitate a 

rezultatelor deosebite obţinute de către cadrele didactice în desfăşurarea 

activităţilor instructiv-educative 

4. Creşterea rolului şcolii în promovarea noilor tehnologii de informare şi 

comunicare 

 

1. Opţiunea curriculară: Promovarea şi implementarea unor programe de 

învăţare electronică (e-learning) la nivelul colegiului 

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. 

5. Dezvoltarea de proiecte şi programe cu  sprijinul comunităţii. 

 

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. 

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. 

ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE 

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- octombrie 

2013 

Director 

Sefi de catedre/ comisii/ 

compartimente 

Calitatea rapoartelor de analiză 
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Organizarea activitatii si 

stabilirea responsabilitatilor 

Organigrama 

ROI 

Ordine MECTS si decizii 

Proceduri specifice 

Septembrie- octombrie 

2013 

Directorii Gradul de corelare intre fisa postului si 

sarcinile atribuite 

Intocmirea planurilor 

manageriale 

Planul managerial al 

directorului 

Planurile manageriale ale 

catedrelor / comisiilor 

Septembrie- octombrie 

2013 

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 directorului, 

sefilor de catedra, membrilor 

CEAC 

Raportari 

Date statistice anterioare 

Procedura  

Septembrie- octombrie 

2013 

Directorii 

Sefii de catedra 

Membrii CEAC 

Numar de asistente si tipuri de 

chestionare aplicate 

Cunoaşterea şi aplicarea 

curriculumului naţional 

Incadrarile 

Planificarile de la catedre / 

comisii 

Permanent Directorii 

Sefii de catedre / comisii 

Nr. cadre didactice care aplică corect 

curriculum naţional 

Avizarea planificarilor 

calendaristice si pe unitati de 

invatare 

Planificarile de la catedre / 

comisii 

1 octombrie 2013 Directorii 

Sefii de catedre / comisii 

Respectarea metodologiilor, 

reglementarilor in vigoare privind 

planificarea 

Actualizarea graficului cu 

concursurile scolare 

Calendarul concursurilor 

scolare 

Octombrie 2013 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 

2013 

Proceduri specifice 

Octombrie 2013 Directorii 

Dirigintii clasleor a XII a  

Gradul de aplicare a recomandarilor 

consemnate 

Informarea elevilor si 

parintilor cu privire la 

metodologia testelor nationale 

Metodologia pentru Teste 

Nationale 2013 

Proceduri specifice 

Octombrie 2013 Directorii 

Dirigintii claselor a VIII a 

Gradul de aplicare a recomandarilor 

consemnate 

Informarea elevilor si 

parintilor cu privire la 

metodologia evaluarilor de la 

clasele a II a, a IV a si a VI a 

Metodologiile de evaluare de 

la clasele a II a, a IV a si a VI 

a 

Proceduri specifice 

Octombrie 2013 Directorii 

Dirigintii claselor a VI a 

Invatatorii claselor a II a 

si a IV a 

Gradul de aplicare a recomandarilor 

consemnate 

Participarea la concursuri 

şcolare şi olimpiade şcolare 

Metodologiile specifice Conform caledarelor Directorii 

Sefii de catedra 

Comisia de organizare 

concursuri 

Numarul elevilor si cadrelor didactice 

participante  
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Organizarea concursului 

 “ Vranceanu Procopiu” 

Procedura specifica Noiembrie 2013 Director adjunct 

Comisia de organizare 

concursuri 

Gradul de satisfactie al participantilor 

in legatura cu modul de organizare 

Numar de premii obtinute de elvii 

nostri 

Elaborarea planurilor de 

masuri in urma propunerilor 

de imbunatatire de la CEAC 

Procese verbale CA 

Decizii 

Note de servici 

Noiembrie 2013 CA Gradul de remediere a 

disfunctionalitatilor constatate 

Crearea cadrului institutional 

de asigurare a calitatii in 

educatie si asigurarea 

aplicarii OUG 75 

Constituirea comisiei 

Metodologii de aplicare 

evaluarii interne 

Proceduri specifice 

 

Octombrie 2013 Director 

CEAC 

Calitatea RAEI 

 

Organizarea Balului 

Bobocilor, cursului festiv 

pentru clasele terminale si 

altor festivitati specifice 

Chestionare Octombrie 2013-09-29 

Mai-iunie 2014 

Directori 

Consilier educativ 

Diriginti 

CRP 

Gradul de satisfactie al elevilor, 

parintilor si cadrelor didactice in raport 

cu modul de organizare al activitatilor 

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 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Întocmirea listei de priorităţi 

pentru dotări şi investiţii. 

Chestionare 

Raportari 

Octombrie 2013 Directorul 

CRP 

Gradul de acoperire a necesarului de 

materiale, dotari in raport cu cererea 

Constituirea proiectului de 

buget. 

Raportari 

Date statistice 

Procedura specifica 

Decembrie 2013 Director 

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 Director 

Contabil sef 

CRP 

Sumele obtinute si gradul de acoperire 

a necsarului de dotari, constructii, 

reparatii fata de lista initiala de 

prioritati 

Cresterea gradului de 

relationare cu Consiliul Local, 

Primaria Bacau si Consiliul 

Judetean in vederea sustinerii 

financiare a colegiului nostru 

Corespondenta 

Audiente 

Procedura specifica 

Permanent Directorii Numarul contractelor finantate de catre 

institutiile locale si judetene 
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Asigurarea necesarului de 

manuale scolare pentru 

invatamantul obligatoriu 

Procese verbale de predare 

manuale 

Chestionare elevi, diriginti 

Octombrie 2013 Director adjunct Numarul elevilor care primesc toate 

manualele necesare 

Asigurarea cadrului legal 

pentru CDS : resurse materiale, 

umane si de spatiu 

Rapoarte CEAC 

Chestionare profesori, elevi 

Procedura specifica 

Februarie 2014 Directorii Diversitatea CDS 

Gradul de satisfactie al elevilor in 

raport cu oferta CDS si cu posibilitatea 

optarii pentru cursurile propuse 

Asigurarea conditiilor igienico-

sanitare adecvate procesului 

educational si cf 

reglementarilor 

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 

1.3.. Opţiunea – resurse umane: Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate pentru cadrele didactice din scoala si pentru elevi 

ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE 

- 

INFORMAŢIONALE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Consituirea CA, Comisiilor 

permanente si cu caracter 

temporar , desemnarea 

coordonatorilor, conform 

reglementarilor in vigoare si in 

interesul colectivului colegiului 

Decizii 

Procese verbale 

Metodologii 

Ordine 

Legi 

Proceduri specifice 

Octombrie 2013 Directorul Gradul de satisfactie al personalului 

unitatii in ceea ce priveste transparenta 

deciziilor 

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 unui plan de 

scolarizare pentru 2014-2015 

care sa corespunda mai mult 

cerintelor clientului, in vederea 

imbunatatirii procesului 

instructiv educativ 

Chestionare 

Situatii statistice 

Investigatii 

Ianuarie 2014 Directorii  

CRP 

Consiliul Elevilor 

Numar clase care au toti parametrii 

legali asigurati prin spatii si dotare 

Monitorizarea activitatii 

instructiv educative 

Fise de asistenta la ore 

Chestionare aplicate 

elevilor 

Chestionare aplicate 

Permanent Directorii 

Sefii de catedra 

Numar asistente la ore realizate 

Numar cadre didactice consiliate 
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cadrelor didactice 

Monitorizarea procesului de 

evaluare didactica a elevilor 

Criterii de notare in vigoare 

Fise de asistenta la ore 

Cataloage 

Carnete elevi 

Permanent Directorii 

Membrii CA 

 Membrii CEAC 

Sefii de catedra 

 

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 2013 Directorii 

Sefii de catedra 

Gradul de realizare al actiunilor 

propuse prin panurile remediale 

Organizarea unui plan de 

audiente pentru interni si 

externi 

Procedura specifica Octombrie 2013 Director Numar de audiente acordate 

1.4.  Opţiunea – relaţii cu comunitatea: Colaborarea dintre I.S.J. Bacău, Consiliul Naţional pentru Curriculum, A.R.A.C.I.P., Institutul de Ştiinte 

ale Educaţiei pe probleme de curriculum şi C.N.E.E. 

ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Derularea unor proiecte 

extracurriculare de 

promovarea a rezultatelor 

elevilor si de informare a 

tuturor factorilor implicati  

despre nevoile de dezvoltare 

personala si profesioanala a 

acestora 

Metodologii in vigoare 

Programe ISJ 

Programe MECTS 

Permanent Director adjunct 

Consilier educativ 

Numar  de proiecte derulate 

Numar de elevi participanti 

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 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 
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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 rromi 

Noiembrie 2013 Directorii Numar de elevi identificati  

Numar de programe accesate 

Rezultatelel elevilor implicati in 

programe 

Consilierea cadrelor didactice 

in vederea eleborarii unor 

planificari diferentiate 

Cursuri de specialitate 

Programe de formare 

specifice 

 

Permanent Directorii 

Consilierul scolii 

Cadre ddiactice formate 

in domeniu 

Numar de obiective diferentiate pe 

nevoi specifice  / planificare didactica 

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 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Asigurarea documentelor 

legislative necesare informarii 

tuturor factorilor implicati in 

ceea ce priveste educatia 

diferentiata 

Legi 

Metodologii 

Planuri Cadru 

Instructiuni 

Suportuir 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 “, acordarii burselor 

sociale s.a. 

Metodologii specifice 

HG 

Legi 

Procedurile specifice 

 

Permanent Directorii 

Sefii 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 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 



 14 

Derularea programului de 

pregatire suplimentara al 

elevilor pentru examane 

nationale , la scoala, in 

weekend 

Cadre didactice 

Planificare 

Procedura de realizare a 

orelor suplimentare 

!5 octombrie 2013-iulie 

2014 

Directorii 

Sefii de catedra 

Cadrele didactice 

Numarul cadrelor didactice implicate in 

desfasurarea orelor de weekend 

Numarul elevilor participanti la aceste 

cursuri 

Rezultele finale ale elevilor la ex 

nationale cuantificate in % de 

promovare 

Consilierea elevilor care 

provin din medii defavorizate 

in vederea cresterii increderii 

de sine, 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 

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 

Numar parteneriate 

Numar activitati 

Numar participanti la activitati 

Realizarea de proiecte 

educationale in parteneriat cu 

ISJ, comunitatea locala  , 

destinate desegregarii si  

nediscriminarii  eelevilor ce 

apartin minoritatilor etnice 

Chestionare 

Studii de caz 

Procedura de realizare 

proiecte 

Permanent Directorul adjunct 

Consilierul educativ 

Dirigintii 

Numar de proiecte realizate 

Numar de elevi participanti 

Numar de cadre didactice implicate 

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 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 



 15 

Participarea cadrelor 

didactice la un numar cat mai 

mare de programe de formare 

Oferte de formare ISJ, CCD, 

MECTS 

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 

desintelor 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 

3.2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: Promovarea ofertanţilor care livrează programe adaptate, focalizate pe introducerea schimbărilor în 

educaţie. 

ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE 

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  
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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 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Recompensarea cadrelor 

didactice cu rezultate 

deosebite in procesul 

instructiv-educativ 

Date statistice 

Chestionare 

Mai 2014 

 

Directorii 

CRP 

Sume alocate recompensarii cadrelor 

didactice 

Numar cadre didactice recompensate 

Premierea elevilor cu 

rezultate deosebite la 

olimpiade si concursuri 

Rezultate concursuri , 

olimpiade 

Mai 2014 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 pres ape aceasta 

tema 

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 

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 pres ape 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 “ Balului 

Colegiului National 

Ferdinand I Bacau”- editia I 

Resurse umane 

Resurse financiare 

Procedura de organizare 

Mai 2014 Directorii 

CRP 

Numar de somitati participante ( din 

elita stiintifica, sociala, politica, 

massmedia, culturala etc) 
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“Ziua Colegiului National 

Ferdinand I “ – intalanire 

intre generatii 

Procedura specifica Decembrie 2013 Director 

Sefi compartimente 

CRP 

Numar de fosti profesori ai liceului 

participanti la activitati 

Numar de activitati desfasurate 

Popularizarea rezultatelor 

obtinute de catre elevii nostri 

dupa terminarea liceului 

 Infiintarea 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 

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 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Monitorizarea formarii 

tuturor cadrelor didactice si 

personalului didactic auxiliar 

in vederea folosirii 

programelor electronice de 

redatare, comunicare 

Suporturi de curs 

Formatori in domaniu 

Procedura de monitorizare 

Februarie 2014 Sefii de compartimente Numar persoane care stiu sa foloseasca 

optiunile unui PC 

Dezvoltarea si implemntarea 

unor strategii de invatare on-

line pentru toate disciplinele 

si nu numia pentru elevi 

Oferte 

 

Mai 2014 Directorii 

Catedra de informatica 

CRP 

Numarul programelor derulate 

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 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Realizarea unui inventar 

complet al resurselor 

informatice din scoala 

Procese verbale 

Inventarul specific 

Noiembrie 2013 Director Realizarea completa a inventarului 

Realizarea unui plan de 

imbunatatire al dotarii 

laboratoarelor de informatica 

Chestionare 

Studii de nevoi 

Noiembrie 2013 Sef catedra de informatica Intocmirea planului 

Realizarea unui plan de 

imbunatatire al gestionarii 

retelelor informatice si dotarii 

aferente 

Chestionare 

Procedura de gestionare 

Noiembrie 2013 Director 

Sef catedra de informatica  

Folosirea procedurii de gestionare 
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Identificarea de resurse 

pentru achizitionarea de 

dotari specifice laboratoarelor 

de informatica 

Studii de caz Decembrie 2013 Director 

CRP 

Numar de calculatoare achizitionate 

Dotari efectuate 

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

educaţional. 

ACŢIUNEA RESURSE MATERIALE - 

INFORMAŢIONALE 

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 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

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 

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 
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Reabilitarea completa a 

amfiteatrului colegiului 

Proceduar specifica 

Proiect 

Iunie 2014 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 

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 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Realizarea unei analize 

privind imaginea colegiului in 

comunitate 

Date statistice 

Chestionare 

Martie 2014 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 

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 
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Promovarea activitatii 

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 

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 

TERMEN RESPONSABILITĂŢI INDICATORI DE EVALUARE 

Planificarea unor actiuni de 

promovare in comunitate a 

exemplelor de bune practici 

in ceea ce priveste relatia cu 

aceasta 

Documente specifice 

Rapoarte 

Statistici  

Chestionare 

Pe parcursul intregului 

an scolar 

Directorii 

Consilierul educativ 

CEAC 

Comitetul Reprezentativ 

al Parintilor 

Consiliul Elevilor 

Numarul actiunilor derulate 

Impactul actiunilor in presa, in randul 

autoritatilor locale, in randul elevilor, 

parintilor, 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.C.T.S.; 

● Realizare standardelor, eficacitate 

(resurse/rezultate), eficienţă 

(rezultate/obiective) , progres; 

● Criteriile privind calitatea 

curriculumului; 

● Respectarea precizărilor  

M.E.C.T.S. a metodologiilor  şi 

normelor  de aplicare a 

● Capacitatea de aplicabilitate şi 

profesionalismul în aplicarea 

curriculum-ului; 

● Calitate şi atingerea standardelor 

propuse; 

● Calitatea parteneriatelor; 

● Numărul programelor şi numarul  

participanţilor; 

● Aplicarea strategiei M.E.C.T.S. 

● Legalitate; 

● Raportări periodice; 

● Funcţionalitate şi eficienţă; 

● Respectarea termenelor; 

● Respectarea legii; 

● Date cantitative şi calitative; 

● Numărul şi tipul de achiziţii; 

● Statistici; 

● Actualitate,complexitate; 

● Calitate; 

● Diversitatea ofertei; 

● Adaptarea la nevoile comunităţii; 

● Raportul dintre oferta şcolii şi 

nevoile comunităţii; 

● Calitate, atingerea standardelor 

propuse; 

● Numărul programelor şi de 

participanţi; 

● Aplicarea strategiilor M.E.C.T.S.; 

● Legalitate; 

● Rezultatele monitorizărilor; 



 21 

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. 

● Implicare şi responsabilizare; 

● Rezultatele monitorizărilor; 

● Număr cursuri şi participanţi, 

rezultate; 

● Număr parteneri implicaţi, 

● Rezultate calitative şi cantitative. 

 

● Date statistice; 

● Respectarea standardelor; 

● Adaptarea la nevoile specifice. 

 

●  Număr parteneri; 

● Rezultate cantitative şi calitative 

 

 

DIRECTOR, 

prof. Mirela Berza 


