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ARGUMENT 

Noul context economic şi social, generat de statutul ţării noastre de 

membră a U.E., presupune performanţe superioare în toate domeniile de 

activitate. Prin urmare, investiţia pe termen lung în calitatea educaţiei, 

promovarea unei educaţii aprofundate şi complete trebuie să fie o 

prioritate a tuturor proiectelor educaţionale, cu repercusiuni certe asupra 

calităţii vieţii, muncii şi relaţiilor interumane. 

 

VIZIUNEA ȘI MISIUNEA ȘCOLII 
 

ŞANSĂ 

CALITATE 

ORGANIZARE 

AMABILITATE 

LINIŞTE 

ARMONIE 

NOUTATE 

RESPONSABILITATE 

7  „SFÂNTA MARIA“ 
are misiunea de a asigura, prin instrucție și educație, servicii de calitate, la 

standarde europene, cu personal orientat spre o continuă formare și 

perfecționare într-o societate a cunoașterii. 
În următorii ani, pe baza principiului continuității,  școala îşi propune să 

dezvolte un mediu favorabil învăţării, să creeze pentru fiecare copil un cadru 

adecvat de stimulare a învățării, promovând un învăţământ orientat pe valori, 

creativitate și competenţe pentru a le oferi elevilor un start solid în educaţie, 

prin modelarea personalităţii lor. Fiecare elev va beneficia, în viziunea 

instituției noastre, de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, 



autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de 

educaţie şi ca bun cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele 

societăţii moderne în permanentă mişcare şi schimbare, prin efortul şi 

implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului şcolii. 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 

Curriculum. Activitățile de predare-învățare-evaluare corect proiectate și 

desfășurate din punct de vedere științific și metodic; evaluarea elevilor 

alternează diferite metode și forme de evaluare; se utilizează auxiliare 

curriculare moderne: fişe de lucru, portofolii ale elevilor, softuri educaţionale; 

Servicii de sprijin pentru elevii cu Cerințe Educaționale Speciale (CES) - 

programe de educație diferențială/planuri personalizate de învățare pentru elevii 

cu CES; activităţi extracuriculare diverse.  

Relaţia profesor-elev este biunivocă şi include cooperare și comunicare asertivă;  

Promovabilitate la sfârșitul anului școlar de 100%, fără cazuri de abandon 

școlar; rată de tranziție în ciclul următor de educație de 100%; medii de peste 5 

la Evaluarea Națională în procentaj de 93,57%.  

Resurse umane: 

Încadrare cu 92 cadre didactice de predare, din care: 67 titulari și 25 suplinitori 

(deci aproape 72,3% titulari). Dintre aceștia, școala dispune de 1 profesor 

consilier, 1 logoped și 2 profesori de sprijin. Personalul didactic are o bună 

pregătire metodico-ştiinţifică, demonstrată prin obţinerea de grade didactice 

(din 92 cadre didactice: 50 grad I, 8 grad II, 26 definitivat, 8 debutanți, deci 

91% au grade didactice). Existenţa personalului medical corespunzător (1 

asistent medical); participare la numeroase activități de dezvoltare profesională: 

sesiuni de comunicări, simpozioane, cursuri de formare continuă etc.; realizarea, 

anual, a planului de școlarizare (38 clase înv. primar -  910 elevi, 24 clase 

gimnaziale – 633 elevi); total 1543 de elevi, din care 43 elevi cu CES; Nivelul 

redus al absenteismului școlar; Nivelul scăzut al incidentelor de violență;  

 Resurse materiale și financiare: 

Spații școlare: 43 săli de clasă + laboratoare amenajate cu mobilier nou, 

modern, adaptat vârstei elevilor, adecvat unor activităţi interactive; 

Există: bibliotecă cu peste 10000 volume;  sistem de supraveghere video și 

alarme în toate corpurile de clădire; acces controlat;  platformă de învățare a 



școlii și accesul la internet; mijloace de învățământ la disciplinele de studiu;  

echipamente IT în fiecare sală de clasă.  

Management și relația cu comunitatea 

Echipă managerială și structuri organizatorice cu competențe în domeniul de 

responsabilitate; proiecte în parteneriat cu ONG-uri, instituții de 

cultură/educație, autorități locale, implicarea și consultarea permanentă a 

Consiliului Reprezentativ al Părinților și creșterea rolului acestora în viața 

școlii; demersurile școlii pentru conştientizarea comunităţii în direcţia 

înţelegerii problemelor şcolii . O imagine foarte bună a unității în comunitate; o 

colaborare permanentă cu partenerii sociali; școala  este implicată în proiectele 

„Erasmus” ”E Twinning”- mobilități elevi /cadre didactice 

PUNCTE SLABE 

Curriculum 

Medii la Evaluarea Națională: 70% între 5.00-7.00;  

Unele cadre didactice nu pun accent suficient pe proiectarea activității care să 

asigure o educație centrată pe elev, nu au în vedere achizițiile personale ale 

elevilor, neimplicarea activă a elevilor în învățare, neutilizarea preponderent a 

metodelor activ-participative. 

 În cadrul activităților de predare-învățare-evaluare desfășurate în mediul online 

au fost identificate anumite probleme, din cauza deficitului de competențe 

digitale identificat la nivelul elevilor sau personalului didactic sau determinate 

de echipamentele utilizate. 

Resurse umane. S-a constatat un deficit de competențe digitale la nivelul 

cadrelor didactice, în perioada de predare online. 

Participare redusă la cursurile de formare din cadrul Proiectului „CRED” a 

profesorilor din învățământul gimnazial. 

Dezinteresul unor cadre didactice de a participa la anumite activități de formare 

continuă/Rezistența la schimbare a unor cadre didactice. 

Schimbarea anuală a profesorului consilier, care nu poate asigura continuitatea 

în activitatea specifică. 

Resurse materiale și financiare. Lipsa unei săli de sport adecvate standardelor 

actuale care să permită accesul tuturor claselor la toate activitățile prevăzute de 

planul de învățământ. 



Management și relația cu comunitatea. Neimplicarea tuturor cadrelor 

didactice în derularea unor proiecte realizate în parteneriat. 

Deficitul de competențe ale personalului în scrierea unor proiecte cu finanțare, 

realizate în parteneriat. 

OPORTUNITĂȚI 

Curriculum.  

Existența a numeroase platforme, aplicații digitale gratuite ce pot fi utilizate în 

activitățile online. 

Proiecte cu finanțare locală/națională/europeană: proiectele „Erasmus+” ”e- 

Twinning”. 

Disponibilitatea membrilor comunității de sprijinire a activităților curriculare și 

extracurriculare: părinți, ONG-uri, instituții de cultură, cluburi sportive etc.. 

Resurse umane. Proiectul „CRED” - program de formare pentru cadrele 

didactice din învățământul primar și gimnazial.Proiectul „România educată” 

(secțiunile: Digitalizare; Îmbunătățirea performanței sistemului de educație). 

Programul de guvernare pentru perioada 2020-2024 (măsura operațională: 

Formarea cadrelor didactice); 

Oferta mare şi diversificată a cursurilor de formare profesională de 

perfecţionare a unor furnizori: UVT, CCD Timiș etc.. 

Existenţa ofertei de formare a personalului cu fonduri europene; exemplu: 

„Erasmus+” - mobilități. 

Resurse materiale și financiare. Sprijinul primit din partea organelor 

administraţiei locale şi centrale contribuie la modernizarea bazei materiale. 

Bugetul aprobat/alocat pentru toate categoriile de cheltuieli. 

Proiecte cu finanțare națională sau externă pentru dezvoltarea bazei 

materiale/achiziția de mijloace de învățământ. 

Management și relația cu comunitatea. O gamă variată de proiecte 

educaționale cu finanțare externă: POCU. 

Proiecte cu finanțare locală/națională/europeană: Legislație care să sprijine 

parteneriatul educațional. 

Potențiali parteneri: I.S.J. Timiș, C.C.D. Timiș, C.J.R.A.E., Consulatul German, 

Forumul German, Centrul Cultural German, Centrul Cultural Francez, Consiliul 



Britanic; instituții de învățământ superior din oraș: UVT,  USAMVBT,; unități 

de învățământ preuniversitar;  ONG-uri Asociația ”Împreună pentru copii”, 

”Salvați copiii” ” Generație tânără”, instituții de cultură,  agenți economici. 

AMENINȚĂRI 

Curriculum. Contextul pandemic imprevizibil (cursuri față în față/cursuri 

online, absentarea elevilor/ cadrelor didactice din cauza bolii, carantinare etc.). 

Instabilitate legislativă în domeniul curriculumului școlar. 

Resurse umane. O legislație școlară care determină reducerea autonomiei școlii 

în domeniul managementului RU (finanțare insuficientă, selecția personalului, 

blocarea/reducerea posturilor etc.). 

Apariţia, în plan social, a unor fenomene negative (droguri, alcool, bullying 

etc.). 

Scăderea puterii financiare a familiilor elevilor/șomaj crescut determinat de 

situația de criză economică/de contextul pandemiei/creșteri de prețuri. 

Resurse materiale și financiare. Costuri ridicate la utilități; trecerea în 

activitatea online din cauza lipsei unor utilități/căldură, iluminat etc.. 

Subfinanțarea școlii/buget insuficient; Instabilitate legislativă în domeniul 

financiar. 

Bugetul aprobat cu întârziere/alocat insuficient/doar pentru anumite categorii de 

cheltuieli. 

Management și relația cu comunitatea. Legislație care impune foarte multă 

birocrație (elaborarea de documente școlare duce la supraîncărcare). 

Crearea unui mediu ostil, presant și stresant care să determine părinții/alți 

reprezentanți ai comunității locale să opteze pentru neimplicare în viața 

școlii;Apariția unor conflicte între școală și familiile elevilor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          

Prezentul Plan managerial: 

- este elaborat pentru asigurarea calităţii în educaţie şi în concordanţă cu noile cerinţe ale descentralizării învăţământului preuniversitar românesc, punându-se accentul pe 

reducerea absenteismului şi utilizarea evaluării cu scopul orientării şi optimizării învăţării; 

- a fost conceput din punctul de vedere al asigurării calităţii în procesul instructiv-educativ şi în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului preuniversitar 

românesc în spaţiul învăţământului european; 

- este în acord cu viziunea şi misiunea şcolii, cu cerinţele Legii privind asigurarea calităţii în educaţie, cu Recomandarea Parlamentului European si al Consiliului Uniunii 

Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii şi are ca deziderat atingerea idealului educaţional, legiferat în Legea Educaţiei Naţionale 

(”dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualităţii umane, personalităţii umane şi în asumarea unei scale de valori necesare pentru construcţia unei economii şi 

societăţi a cunoaşterii”); 

- se bazează pe: analiza activităţii desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2021 - 2022 şi a rezultatelor obţinute; planificările strategice la nivel naţional şi judeţean; aplicarea 

sistemului de evaluare a elevilor cu respectarea indicatorilor de performanță; legislația în vigoare; urmărește, de asemenea, rezolvarea acelor probleme interne care au fost 

propuse în planul de îmbunătăţire din Raportul de autoevaluare, pe anul şcolar 2021– 2022, elaborat de Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii.  

 

DOMENIUL  INSTRUCŢIEI 

OPŢIUNE STRATEGICĂ: Dezvoltarea unui curriculum adecvat nevoilor interne ale instituţiei corelate cu 

nevoile comunitare şi resursele existente. 

RESURSE: umane, informaţionale şi de timp 

 

 

REZULTATE: 

 

ŢINTE STRATEGICE: Asigurarea de activităţi instructiv- educative diferenţiate bazate pe adaptare 

curriculară. Dezvoltarea unor programe de recuperare/ aprofundare cognitivă. 

OBIECTIV: Proiectarea activităţii didactice 

 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL MONITORIZARE EVALUARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 



 

 

 

 

1. Întocmirea planificărilor calendaristice  

respectând programele şcolare în vigoare şi 

adaptând planificările calendaristice oferite de 

către M.E. 

 

05.09 – 

30.09.        

2022 

 

Fiecare cadru 

didactic 

 

Membrii comisiei 

pentru curriculum 

Realizarea unor planificări 

concordante cu programele 

şcolare şi cu planificările 

calendaristice. Corelarea 

conţinut-obiective. 

 

Dosarul de evidenţă; 

raport semestrial şi final, 

privitor la parcurgerea 

ritmică a materiei. 

 

2. Întocmirea planificărilor cu conţinut adecvat 

pentru elevii cu CES, cuprinzând o rubrică de 

adaptare curriculară. 

 

05.09 – 

30.09.        

2022 

 

Fiecare cadru 

didactic 

Membrii comisiei 

pentru curriculum 

Cadrele didactice 

de sprijin 

Realizarea unor planific. 

adaptate curricular şi a unor 

planificări individualizate. 

Dosarul de evidenţă; 

Portofoliu de activitate. 

Plan de intervenţie 

individualizat. 

 

 

3. Realizarea lecţiilor bine organizate.  

 

 

 

Permanent 

 

 

 

Fiecare cadru 

didactic 

 

 

 

Membrii comisiei 

pentru curriculum 

Elaborarea, 

riguroasă/ştiinţifică, a licțiilor 

cu obiective corect 

formulate; corelarea 

judicioasă între cunoştinţe, 

deprinderi, timp, programa 

şcolară. 

 

 

Portofoliu de activitate ; 

fişa de asistenţă ; fişa de 

evaluare anuală. 

OPŢIUNE STRATEGICĂ: Dezvoltarea resurselor  umane. RESURSE: umane şi de timp 

 

REZULTATE: 

 

 

ŢINTǍ STRATEGICǍ: Realizarea examinărilor şi  a evaluărilor periodice. 

 

OBIECTIV: Cunoaşterea nivelului de competenţă a fiecărui elev. Realizarea unei evaluări cât mai corecte 

şi mai precise. Stabilirea unui parcurs individualizat de învăţare. 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL MONITORIZARE                         EVALUARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 

  

Cel puțin 

   Realizarea evaluărilor pe 

baza standardelor 

Planuri de recapitulare şi 

teste cu structură unitară. 



 

 

 

1. Aplicarea lucrărilor scrise. 

 

două, în 

module 

diferite 

 

Fiecare cadru 

didactic 

 

Membrii comisiei 

pentru curriculum 

naţionale de evaluare. 

Adaptarea procesului de 

învăţare la particularităţile 

elevului. 

Discutarea testelor în 

şedinţele diferitelor 

discipline. Planuri 

individualizate de învăţare. 

2. Analiza rezultatelor lucrărilor scrise  în 

Consiliul Profesoral şi stabilirea planului de 

acţiune care va conduce la ameliorarea 

rezultatelor şcolare. Transmiterea acestuia către 

Consiliul de Administraţie al şcolii. 

Cel puțin 

două, în 

module 

diferite 

Membrii comisiei 

pentru 

curriculum 

Directorul şcolii Adaptarea procesului de 

învăţare la particularităţile 

elevului. 

 

 Situaţii statistice. Planuri 

individualizate de învăţare. 

 

 

3. Asigurarea funcţionalităţii platformei 

educaţionale PǍRINTE-PROFESOR-catalog 

electronic şi gestiune a şcolarităţii. 

 

 

05.09 – 

30.10. 

2022 

 

 

Diriginţii şi 

prof.din înv. 

primar 

 

 

Prof.  V. Roman 

 

Cunoasterea, în timp util, 

de către părinţi, a situaţiei 

la învăţătură a elevilor. 

Stimularea elevilor pentru 

obţinerea progresului 

şcolar. 

 

Anunţuri, mesaje online, 

mesaje SMS. Realizarea unor 

rapoarte periodice 

prezentate Consiliului de 

Administraţie. 

 

 

4. Cercetarea dinamicii la învăţătură la unele 

clase, prin realizarea unor situaţii  bazate pe 

compararea mediilor la clase cu rezultatele 

obţinute la evaluarea naţională. 

 

 

 

Septembrie 

2022 

 

 

 

Prof. Puricică M., 

Comloşan A. 

 

 

 

 

Directorul adjunct 

Progresul constant al 

elevilor. Utilizarea 

rezultatelor în scopul: 

diagnozei, prognozei etc. 

Stabilirea strategiilor de 

remediere a deficienţelor 

în procesul de învăţare. 

Realizarea unei situaţii 

statistice. Publicarea situaţiei 

în revista şi pe site-ul şcolii.  

Prezentarea situaţiei în 

Consiliul profesoral şi în 

şedinţa cu părinţii pe şcoală. 

 

 

 

5. Notarea ritmică, evaluarea formativă a elevilor 

 

 

 

permanent 

 

 

 

Fiecare cadru 

didactic 

 

 

 

Comisia desemnată 

Notarea conform 

principiilor docimologice. 

Adaptarea tehnicilor 

didactice în funcţie de 

particularităţile individuale 

şi de grup. Notarea ritmică 

în cataloage; trecerea 

notelor în carnete. 

 

 

Monitorizarea şi 

înregistrarea situaţiilor 

critice în fişe; realizarea unor 

rapoarte pentru consiliul de 

administraţie. 



 

 

 

 

 

 

6.Acordarea calificativelor anuale pentru 

activitatea din anul şcolar 2020 – 2021, 

respectând procedurile în vigoare. 

 

 

 

 

09.sept. 

2022 

 

 

 

 

Membrii comisiei 

pentru 

curriculum  

 

 

 

 

Consiliul de 

administraţie 

Respectarea indicatorilor 

de performanţă; evaluarea 

în concordanţă cu fişa 

postului; administrarea 

consecventă a 

instrumentelor de 

evaluare;  acceptarea 

calificativului acordat. 

 

 

 

 

Fişa de  evaluare 

OPŢIUNE STRATEGICĂ: Dezvoltarea resurselor  umane.  

RESURSE: umane, informaţionale, de timp 

 

 

REZULTATE: 

 

 

ŢINTE STRATEGICE: Sporirea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi creşterea ratei de succes 

şcolar.  Trecerea de la predarea cu scop de asimilare şi reproducere la învăţarea centrată pe elev. 

Abordarea interculturală în educaţie. Utilizarea intensivă a softurilor educaţionale adecvat realizate. 

Promovarea unor metode inovatoare privind educaţia pentru o cetăţenie democratică.  

OBIECTIV: Abordarea învăţării prin strategii optime de predare şi învăţare. Îmbunătăţirea 

competenţelor de lectură. Ameliorarea performanţelor elevilor în domeniul lecturii. 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL MONITORIZARE                         EVALUARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 

 

 

1. Realizarea efectivă a lecţiilor pe nivele de 

dificultate utilizând metode participative. Lecții 

interesante și atrăgătoare. 

     

 

 Zilnic 

 

 

Fiecare cadru 

didactic 

Membrii comisiei 

pentru curriculum, 

directorul şcolii. 

Utilizarea celor mai 

moderne metode activ-

participative, precum şi a 

celor mai variate mijloace 

didactice. 

Fişe de asistenţă la ore. 

Discutarea asistențelor în 

întâlniri periodice cu 

directorul școlii. 

   Membrii comisiei 

pentru curriculum; 

 Fişe de asistenţă la ore. 



 

 

 

2.Realizarea lecțiilor în manieră online, sau 

hibrid, prin intermediul platformei școlii pentru 

elevii care solicită, din motive medicale, să nu 

frecventeze școala. 

Conform 

solicitărilor 

Fiecare cadru 

didactic 

prof. Roman Vasile; 

prof. Miloș L., 

directorul şcolii. 

Utilizarea frecventă a celor 

mai moderne şi 

performante softuri. 

Softuri achiziţionate. 

 

 

 

3. CITIZEN PROJECT- clasele a VII-a H, B  

 

 

 

 

conform 

planificării 

 

 

 

Prof. M Ţundrea 

 

 

 

 

 

Directorul şcolii 

Dezvoltarea abilităţilor 

necesare unei persoane în 

societatea cunoaşterii: 

responsabilitate, capacitate 

de comunicare, utilizarea 

TIC etc. Număr de persoane 

participante. 

 

 

 

Chestionare, interviuri, 

portal, blog, wiki. 

 

OPŢIUNE STRATEGICĂ: Dezvoltarea resurselor  umane. RESURSE: umane, materiale, financiare 

REZULTATE: ŢINTǍ STRATEGICǍ: Trecerea de la predarea cu scop de asimilare şi reproducere la învăţarea centrată pe 

elev. 

OBIECTIV: Stimularea dezvoltării gândirii critice şi a creativităţii elevilor 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL      MONITORIZARE EVALUARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 

1.CLIPE DE TOAMNĂ-Proiect - concurs județean 

de creaţie plastică- ediţia a XI- a 

20.10.2022 

 

Prof. Birgean S., 

Alexa M., Calinin A. 

Sârbu Tania 

 

Prof. coord. 

Palfalvi Loredana 

Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare plastică a 

elevilor şi a gustului 

artistic. 

Expoziţie de desene, colaje. 

2. O, CE VESTE MINUNATĂ ! - Proiect – concurs 

județean de creaţie plastică şi literară . ediţia a 

VI-a 

19.12. 

2022 

Prof. Sas Cristina Prof. coord. 

Palfalvi Loredana 

Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare plastică şi 

literară a elevilor şi 

cultivarea gustului artistic. 

Expoziţie de desene, 

colaje,creaţii literare. 



 

 

 

3.SĂRBĂTOAREA DE PAŞTI-BUCURIA COPIILOR, 

BUCURIA CREDINŢEI- Proiect - concurs regional 

de creaţie plastică-ediţia a XII- a 

20.04.2023 Prof. Birgean S., 

Alexa M., Calinin A. 

A. Sârbu Tania 

Prof. coord. 

Palfalvi Loredana 

 

Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare plastică a 

elevilor şi a gustului 

artistic. 

Expoziţie de desene, colaje. 

4. ROLUL ȘI IMPORTANȚA CLASEI CREATIVE-

Proiect internațional 

permanent Prof. Popa Orieta, 

Tomuța L. Pop A., 

Puricică M., Glăvan 

Gigi 

Prof. coord. 

Palfalvi Loredana 

 

Dezvoltarea capacității 

creative prin folosirea unor 

metode moderne. 

Clase amenajate 

corespunzător, expoziții 

5.Proiectul-concurs județean CARTE FRUMOASĂ, 

CINSTE CUI TE CITEȘTE! 

 

Lunar 

noiembrie 

2022 

mai 2023 

 

Prof. 

Tomuța Luminița 

Prof. coord. 

Palfalvi Loredana 

 

 

Producerea unor schimbări 

atitudinale şi 

comportamentale faţă de 

cultura cărţii, ca mijloc de 

educaţie şi autoeducaţie; 

Creșterea numărului  de 

elevi înscrişi în baza de 

date a bibliotecii din 

şcoală, ca cititori activi. 

Portofoliul proiectului 

6.JUNIOR ACHIEVEMENT OF ROMANIA-

implementare gratuită de programe, proiecte, 

competiții naționale și internaționale. 

permanent Prof. Țundrea 

M.,Popa O., Șerbu 

R.,Tomuța L., 

Glăvan Gigi 

Prof. coord. 

Palfalvi Loredana 

 

Dezvoltarea abilităților 

pentru viașă, sănătate, 

orientare profesională, 

educație antreprenorială, 

educație economică și 

financiară adaptate 

sistemului de învățare 

hibrid si mediului 

educațional românesc. 

Fișe rezolvate, proiecte 

7. PROIECTE E- TWINNING:      

CodeWeek Challenge    -utilizarea celor mai -portofolii de activitate; 



 

 

 

Seasons through the eyes of children Conform 

programe 

lor specifice 

Grupurile de lucru 

implicate 

 

Prof. coord. 

Palfalvi Loredana 

 

 

 

 

 

moderne metode, precum 

şi a unor mijloace didactice 

variate; 

-reducerea cazurilor de 

violenţă din şcoală;  

-implicarea Consiliului 

Elevilor în problemele şcolii 

şi responsabilizarea 

acestuia; 

-cuprinderea cât mai 

multor elevi şi  implicarea 

conştientă în programe 

educaţionale variate vizând 

integrarea europeană, 

multiculturalitatea, 

cetăţenia democratică etc.; 

-buna cunoaştere a 

evenimentelor cultural-

istorice şi marcarea lor, 

-punerea în valoare a 

diversităţii lingvistice, 

etnice şi  culturale a 

Europei. 

 

 

 

-dosare de evidenţă; 

 

 

 

- mape de documentare; 

 

 

-secvenţe filmate; 

 

 

-fotografii; 

 

 

-postere; 

 

 

- jurnale; 

 

 

Be my friend! 

Dor de toamnă, dor de școală 

The Future is Ours! We are the future! 

Ekolojic Okul - Ecological School 

Pink Shirt Day 2022 

I`m at Home in the Pandemic, but I`m very fit 

Covid Waste 2470 

Heroes that changed history 

Puppet`s are everywhere 

Are you ready to play games with me? 

I protect nature with STEM 

Architectures of life without barriers 

The New World Shaped With Art 

The Future is Ours! We are the future! 

Nature-Art-Science 

My School is Nature Friendly 

Cultural Ambassadors 

Add a Color to Nature 

Your future is in your hands 

Intercultural Exchange 



 

 

 

Learn with fun - A new begining - pliante; 

 

 

- produse finite. 

My Skills Workshop 

 

OPŢIUNE STRATEGICĂ: Dezvoltarea resurselor  umane. 

RESURSE: umane, informaţionale,  

REZULTATE: 

 ŢINTE STRATEGICE: Trecerea de la predarea cu scop de asimilare şi reproducere la învăţarea centrată pe 

elev. Asigurarea de activităţi instructiv educative diferenţiate bazate pe adaptare curriculară. Dezvoltarea 

unor programe de recuperare/ aprofundare cognitivă 

OBIECTIVE: Incluziunea şcolară optimă a tuturor elevilor prin intermediul ofertelor pedagogice 

diferenţiate. 

Promovarea schimbării practicii la clasă. 

Asigurarea programelor de sprijin pentru copiii cu nevoi speciale. Asigurarea egalităţii de şanse şi 

sporirea accesului la educaţie. Compatibilizarea nevoilor elevilor cu C.E.S. cu particularităţile societăţii 

contemporane. 

 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL MONITORIZARE EVALUARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 

 

1.Realizarea lecţiilor pe baza curriculumului 

adaptat pentru elevii cu CES. 

 

permanent 

 

Toate cadrele 

didactice 

Membrii 

comisiei pentru 

curriculum; 

directorul şcolii. 

 

Progresul constant al 

elevilor. 

Fişa de monitorizare 

individualizată. Fişe de lucru 

individualizate. Planul de 

intervenţie individualizat. 

    Corelarea itemilor cu 

natura obiectivelor şi a 

 



 

 

 

 

2.Monitorizarea situaţiei la învăţătură a copiilor 

cu CES. 

 

permanent 

 

Cadrele didactice de 

sprijin 

 

Prof. Ardelean L. 

conţinuturilor. 

Progresul constant al 

acestor elevi. Utilizarea 

rezultatelor în scopul 

diagnozei, prognozei etc. 

Stabilirea strategiilor de 

remediere a deficienţelor 

în procesul de învăţare. 

 

Fişa de monitorizare 

individualizată. Raport 

prezentat, bilunar, în şedinţa 

cu diriginţii şi învăţătorii şi, 

semestrial, în consiliul de 

administraţie. 

3. ŞCOALA PĂRINŢILOR 

-Cum să fiu prietenul copilului meu ? Disciplină și 

recompense  

-Agresivitatea în rândul elevilor. Ziua 

internațională pentru nonviolență în școli  

-Tentațiile adolescenței 

15.11.2022 

 

 

30.01.2023 

 

15.03.2023 

 

 

Prof. Consilier 

Stanca Oana 

 

 

 

Directorul şcolii 

Buna informare cu privire 

la importanţa cunoaşterii 

problemelor copiilor şi 

gestionarea lor corectă. 

Fişe de lucru, îndrumătoare 

pentru părinţi 

 

 

4. Prezentarea activităţii desfăşurate în domeniul 

integrării pentru cadrele didactice noi. 

 

 

11.10.2022 

 

 

Prof. M. Țundrea 

 

 

Directorul 

adjunct 

 

Integrarea optimă a 

cadrelor didactice nou-

venite în instituţie. 

Cunoaşterea, în 

profunzime, a problemelor 

specifice copiilor cu C.E.S. 

 

Lecţii demonstrative. 

Vizionare de CD-uri, casete. 

Portofolii cuprinzând 

proiecte didactice, fişe de 

lucru etc. 

OPŢIUNE STRATEGICĂ: Dezvoltarea resurselor  umane. RESURSE: umane, informaţionale, material, finanaciare 

 

REZULTATE: 

 

 

ŢINTE STRATEGICE: Formarea personalităţii elevilor pentru a deveni responsabili, activi şi eficienţi, într-o 

societate competitivă, deschisă la schimbare şi înnoire permanentă. Organizarea unor forme de pregătire 

suplimentară pentru elevii participanţi la olimpiade/concursuri şcolare. 

 

OBIECTIV: Participarea elevilor la concursurile pe obiecte de învăţământ. 



 

 

 

 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL MONITORIZARE EVALUARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 

1.Organizarea pregătirii elevilor pentru 

concursurile pe obiecte la ciclul gimnazial în 

proiectul Pas cu pas spre succes (română, 

matematică, istorie, geografie, fizică, chimie, 

biologie-inclusiv "Sanitarii pricepuţi"), de cultură 

generală şi sportive (atletism, baschet, fotbal, 

handbal). 

 

Săptămânal 

şi conform 

programelor 

 

 

Cadrele didactice 

responsabile 

 

 

Prof. A.Pop 

Progresul constant al 

acestor elevi. Exploatarea 

judicioasă a timpului 

elevilor. Rezultate bune 

obţinute de aceşti elevi. 

Numărul de elevi 

participanţi. 

 

Grafice de consultaţii. Fişe de 

monitorizare a participării la 

pregătire pentru concursurile 

şcolare. 

 

2.Expunerea diplomelor elevilor premiaţi, 

precum  şi ale cadrelor didactice. 

 

Septembrie 

2022 

 

Prof. Suici D. 

 

Dir.adj. prof. 

Glăvan Gigi 

 

Cunoaşterea elevilor 

premiaţi de cât mai multe 

persoane, precum şi a 

cadrelor didactice care 

excelează în profesie. 

Numărul de diplome 

obţinute de elevi şi cadre 

didactice. 

 

 

Panouri ilustrate cu 

diplomele elevilor şi tablouri 

cu diplomele cadrelor 

didactice. 

3.Pregătirea şi participarea la concursurile pe 

materii  Lectura ca abilitate de viață, Cultură și 

spiritualitate, Gazeta matematică junior, 

Concursul ,,comunicare ortografie.ro”, Concursul 

„Un condei numit fairplay”, LUMINA MATH, 

Concursul „Fii inteligent la matematică” 

concursul de matematică VALERIU ALACI, 

Concursul „Armonii instrumentale”Concursuri de 

desene „Diferiţi, dar egali”,,,BUM! interventia la 

dezastre””Desene de Crăciun”,” 

Conform 

planificării 

Prof.de specialitate 

de la clasă 

Director Numărul de participări la 

concursuri şi diplomele 

obţinute 

Produse finite de calitate, 

număr mare de premii  



 

 

 

”Mesajul meu antidrog”, 

,,Cu viata mea apăr viaţa”,,,Sanitarii pricepuţi” 

INFO GIM, concursul de informatică Grigore 

Moisil  

OPŢIUNE STRATEGICĂ: Dezvoltarea resurselor  umane. RESURSE: umane, informaţionale 

 

REZULTATE: 

ŢINTE STRATEGICE: Pregătirea specială a tuturor copiilor pentru examene (corigenţă, testare naţională). 

Realizarea consilierii şi orientării şcolare şi profesionale a elevilor, dar şi consilierea familiilor. 

OBIECTIV: Pregătirea elevilor pentru ieşirile din sistem. 

 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL MONITORIZARE EVALUARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 

 

1.Realizarea unui program de meditaţii şi 

consultaţii la fiecare clasă. 

 

 

 

Săptămânal 

 

Cadrele didactice 

implicate 

Membrii 

comisiei pentru 

curriculum 

 

 

Creşterea procentului de 

elevi promovaţi.Rezultatele 

mai bune obţinute de elevi. 

Grafice de consultaţii şi 

meditaţii. Portofolii 

conţinând fişe de lucru 

specifice programului de 

meditaţii şi consultaţii. Fişe 

de monitorizare a participării 

la pregătirea pentru 

diferitele evaluări. 

 

2.Realizarea unui program de meditaţii pentru 

elevii cu CES. 

 

Săptămânal 

 

Cadrele didactice 

implicate 

 

 

Prof. Miloş L. 

 

Creşterea procentului de 

elevi promovaţi. 

Rezultatele mai bune 

obţinute de elevi. 

Fişe de monitorizare a 

participării la consultaţii şi 

meditaţii. Portofolii 

conţinând fişe de lucru 

specifice programului de 

meditaţii şi consultaţii. 

    Creşterea numărului de  



 

 

 

 

3.a. Selecţia elevilor din clasele a IV-a pentru 

clasa de handbal 

 

 

Martie-

iunie 2023 

 

 

 

Profesorii de 

educaţie fizică 

 

Directorul şcolii 

elevi capabili de 

performanţe sportive. O 

înţelegere cât mai 

profundă a utilităţii 

sportului. Adeziunea în 

cunoştinţă de cauză. 

Portofoliu cu normele şi 

probele specifice. 

Popularizarea intensă. 

 

4.Lectii in parteneriat 

 

Adaptarea elevului de clasa a V-a  

Martie 

2023 

 

Cadrele didactice 

desemnate 

Membrii 

comisiei pentru 

curriculum 

Facilitarea trecerii în clasa 

a V-a. 

Portofoliu de activitate. 

5.Prezentarea în Consiliul Profesoral, a 

Ordinului M.E. cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea  evaluării naţionale pentru elevii 

clasei a VIII a, în anul şcolar 2022-2023, a 

Ordinului M.E.  privind organizarea și 

desfășurarea admiterii în învățământul liceal și 

profesional de stat pentru anul școlar 

2023/2024. 

 

23.10.2022 

 

 

Diriginţii desemnaţi 

Prof. A. Pop 

 

 

 

Directorul şcolii 

 

Buna cunoaştere a 

documentelor legislative. 

  

Graficul desfăşurării evaluării 

naţionale pentru elevii clasei 

a VIII a, în anul şcolar 2022-

2023 

6.Distribuirea Ordinului M.E. cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea  evaluării naţionale 

pentru elevii clasei a VIII a, în anul şcolar 2022-

2023, a Ordinului M.E.  privind organizarea și 

desfășurarea admiterii în învățământul liceal și 

profesional de stat pentru anul școlar 2023 

/2024 precum şi a programelor pentru 

disciplinele la care se susţin aceste probe tuturor 

diriginţilor şi a programelor tuturor profesorilor 

implicaţi. 

 

 

23.10.2022 

 

 

Prof. coord. 

Palfalvi Loredana 

 

 

 

 

 

Directorul şcolii 

 

Buna cunoaştere a 

documentelor legislative. O 

bună pregătire a elevilor 

pentru teze. 

  

 

 

Ordinul M.E. şi programele. 

7. Prelucrarea Ordinului M.E.. cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea  evaluării naţionale 

   Buna cunoaştere a 

documentelor legislative. 

 



 

 

 

pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022-

2023, precum şi a programelor pentru 

disciplinele de examen în şedinţele cu părinţii şi 

cu elevii claselor respective. 

01-21.10. 

2022 

 

Prof. coord. 

Palfalvi Loredana 

 

 

 

Directorul şcolii 

Conştientizarea 

responsabilităţilor tuturor 

celor implicaţi. O bună 

pregătire a elevilor pentru 

teze. 

 

 

Mapă de documentare. 

8. Crearea bazei de date la nivelul şcolii 

cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa 

a VIII-a 

01.11.2022 Diriginţii implicaţi Prof. M. Puricică Eliminarea oricărei erori în 

procesul de admitere. 

 

Aplicaţia specifică. 

OPŢIUNE STRATEGICĂ: Dezvoltarea unui curriculum adecvat nevoilor interne ale instituţiei corelate cu 

nevoile comunitare şi resursele existente. 

RESURSE: umane, informaţionale, 

 

 

REZULTATE: 

ŢINTE STRATEGICE: Asigurarea de oportunităţi pentru formarea şi dezvoltarea abilităţilor de 

utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei şi folosirea lor în context curricular. Lărgirea 

repertoriului de discipline opţionale. 

OBIECTIV: Prezentarea curriculumului la decizia şcolii pentru anul şcolar următor 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL MONITORIZARE EVALUARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 

 

1.Realizarea ofertei de opţionale pentru anul 

şcolar următor (motivaţia alegerii cursului; 

perioada de desfăşurare; conţinuturile învăţării): 

a.afişarea ofertei de opţionale propuse; 

b.identificarea profesorilor şi a prof. din înv. 

primar. interesaţi şi abilitaţi pentru susţinerea 

cursurilor propuse  pentru  oferta de opţionale din 

anul şcolar următor; discutarea şi avizarea în 

catedre . 

 

 

Ian. 2023 

 

 

Membrii comisiei 

pentru curriculum 

 

 

Prof. Ardelean 

Lavinia 

Analiza resurselor 

existente în şcoală. 

Selectarea adecvată a 

conţinutului. Identificarea 

resurselor informaţionale 

adecvate conţinutului 

stabilit. Atractivitatea 

opţionalelor propuse. Buna 

cunoaştere a ofertei. 

 

 

 Oferta de opţionale; afişe, 

pliante etc. ; aprobare în 

consiliul de administraţie. 

2.Evaluarea cursurilor opţionale din anul şcolar 

trecut. 

Februarie 

2023 

Diriginţii   

Prof. Ardelean 

Evaluarea intereselor şi 

trebuinţelor elevilor şi 

Chestionare aplicate elevilor 

şi părinţilor. 



 

 

 

Lavinia  părinţilor.  Analiza nevoilor 

comunităţii locale. 

3.Analiza şi aprobarea ofertelor în cadrul 

Consiliului Profesoral şi în Consiliul de 

administraţie. 

Martie  

2023 

Membrii comisiei 

pentru curriculum 

Directorul şcolii Evaluarea intereselor şi 

trebuinţelor elevilor şi 

părinţilor.  Analiza nevoilor 

comunităţii locale. 

Chestionare aplicate elevilor 

şi părinţilor. 

4.Afişarea listei de opţionale; asigurarea 

informării corecte a elevilor; asigurarea 

informării şi consultării părinţilor; înscrierea 

elevilor la opţionale prin cerere; 

Martie-

aprilie 

2023 

Diriginţii şi prof. din 

înv.  primar 

Prof. Ardelean 

Lavinia 

Buna cunoaştere a ofertei. Popularizarea acestora prin 

afişare. Informare în 

şedinţele cu 

părinţii.Chestionare. 

5.Includerea disciplinelor opţionale în proiectele 

schemelor orare ale claselor şi aprobarea în 

Consiliul de administraţie; centralizarea datelor; 

corectarea încadrării şi realizarea schemelor 

orare; 

 

 

mai 2023 

 

Diriginţii şi prof. din 

înv.  primar. 

Directorul şcolii 

 

Consiliul de 

administraţie 

Scheme orare în 

concordanţă cu opţiunile 

elevilor. 

Chestionare; lista 

opţionalelor; analiza 

produsului; fişa de evaluare. 

6.Avizarea programelor în consiliul pentru 

curriculum; aprobarea programelor de către ISJ 
iunie 2023 Membrii comisiei 

pentru curriculum 

Consiliul de 

administraţie 

Programe bine realizate, 

performante.  

Avizul inspectorului de 

specialitate. 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENIUL  EDUCAŢIEI  

OPŢIUNE STRATEGICĂ: Dezvoltarea resurselor  umane. RESURSE: umane, informaţionale 



 

 

 

ŢINTE STRATEGICE: Formarea personalităţii elevilor pentru a deveni responsabili, activi şi eficienţi, într-o 

societate democratică, deschisă la schimbare şi înnoire permanentă. Realizarea consilierii şi a orientării şcolare 

şi profesionale a elevilor, dar şi a consilierii familiilor. 

 

REZULTATE: 

 

 

 

OBIECTIV: Proiectarea activităţii comisiei diriginţilor din şcoală. 

 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL MONITORIZARE EVALUARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 

 

1.Realizarea planificărilor calendaristice pentru 

orele de dirigenţie 

 05.09 – 

30.09.        

2022 

 

 

Diriginţii 

 

Prof. coord. Palfalvi 

Loredana 

Ore de consiliere 

atractive respectând 

cerinţele programei şi 

utilizând metode 

activ-participative. 

Prezentarea acestor 

experienţe într-o 

lucrare. 

Dosarul de evidenţă; 

Portofoliu de activitate. Proiecte de 

lecţie. Culegere de materiale pentru 

consiliere şi proiecte. 

2. Realizarea unor proiecte didactice  model 

pentru orele de consiliere. 

Conform 

planificării 

Diriginţii 

desemnaţi 

  

Prof. coord. Palfalvi 

Loredana 

Respectarea tematicii 

impuse prin 

programele specifice. 

Portofoliu de activitate 

3.Realizarea unor activităţi demonstrative 

pentru oferirea de modele în abordarea noilor 

educaţii prin orele de dirigenţie 

Conform 

planificării 

Diriginţii 

desemnaţi 

  

Prof. coord. Palfalvi 

Loredana 

Desfăşurarea unor 

activităţi unitare. 

Abilitarea diriginţilor 

începători. 

Portofoliu de activitate 

OPŢIUNE STRATEGICĂ: Dezvoltarea resurselor  umane. RESURSE: umane, informaţionale 

 ŢINTE STRATEGICE: Sporirea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi la creşterea ratei de succes 

şcolar Formarea personalităţii elevilor pentru a deveni responsabili, activi şi eficienţi, într-o societate 



 

 

 

democratică, deschisă la schimbare şi înnoire permanentă. Realizarea consilierii şi a orientării şcolare şi 

profesionale a elevilor, dar şi a consilierii familiilor. Întreprinderea unor demersuri complexe destinate 

atenuării manifestărilor de conduită indezirabilă şi prevenirii abandonului şcolar. 

 

REZULTATE: 

OBIECTIV: Reducerea abaterilor disciplinare şi formarea unui comportament adecvat cerinţelor. 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL MONITORIZARE EVALUARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 

 

1. Întâlnirea bilunară a directorului şcolii cu 

diriginţii şi prof. din înv.  primar 

 

bilunar 

 

 Prof. coord. 

Palfalvi Loredana 

 

Directorul şcolii 

 

Buna cunoaştere a 

problemelor claselor. 

Dosarul de evidenţă : procese-

verbale, rapoartele diferitelor 

comisii. 

 

2.Asigurarea unui serviciu pe şcoală eficient, atât 

din partea elevilor, cât şi a cadrelor didactice. 

 

permanent 

 

Comisia 

responsabilă 

 

Dir.adj. 

 

Serviciu pe şcoală 

eficient, fără 

evenimente 

neplăcute. Atribuţii 

clare ale cadrelor 

didactice de serviciu 

şi ale elevilor în 

Regulamentul intern 

al şcolii. 

Graficul serviciului pe şcoală. 

Raportul comisiei în şedinţa 

diriginţilor şi a  

învăţătorilor,precum şi în consiliul 

de administraţie. 

3. Realizarea unor evidenţe concrete cuprinzând: 

-elevii care sunt pe cale de a abandona şcoala; 

-elevii cu frecvenţă slabă; 

-elevii cu nota scăzută la purtare în vederea 

prevenirii abandonului şcolar. 

permanent 

 

Comisia pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

violenţei… 

Prof. coord. Palfalvi 

Loredana 

Creşterea numărului 

de elevi consiliaţi. 

Diminuarea 

numărului de note 

scăzute la purtare, a 

numărului de 

absenţe. Diminuarea 

numărului 

de elevi care sunt pe 

cale de a abandona 

Fişe de monitorizare  



 

 

 

şcoala. 

 

 

4. Informarea părinţilor privind abaterile 

disciplinare prin intermediul catalogului 

electronic.  

 

 

permanent 

 

Diriginţii şi 

învăţătorii 

 

 

 

Dir.adj. 

 

Reducerea 

manifestărilor de 

indisciplină. 

Diminuarea 

numărului de note 

scăzute la purtare, a 

numărului de absenţe 

nemotivate. 

 

 

 

Catalogul electronic 

 

5. Prevenirea şi reducerea absenteismuilui -  

înregistrarea în documentele şcolare şi 

monitorizarea absenţelor elevilor, analiza 

cauzelor şi stabilirea în cel mai scurt timp a unui 

dialog cu familiile elevilor pentru a-i consilia şi a-i 

responsabiliza. 

 

 

 

zilnic 

 

Diriginţii şi prof. 

din înv.  primar, 

profesorii de 

serviciu pe şcoală 

 

 

 

Dir.adj. 

 

 

Prevenirea şi 

reducerea absenţelor 

elevilor 

 

 

Fişe de monitorizare 

 

6. Întocmirea Planului Operaţional al unităţii 

şcolare privind reducerea fenomenului violenţei 

în mediul şcolar. 

 

22.09.2022 

Comisia pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

violenţei... 

 

Dir.adj. 

 

 

Reducerea 

manifestărilor de 

indisciplină. 

Diminuarea 

numărului de note 

scăzute la purtare, a 

numărului de absenţe 

nemotivate. 

Creşterea numărului 

de elevi consiliaţi. 

Dispariţia cazurilor de 

încălcare a drepturilor 

copilului. 

 

Portofoliu cuprinzând temele 

propuse, statistici etc. 

OPŢIUNE STRATEGICĂ: Dezvoltarea resurselor  umane.  

RESURSE: umane, informaţionale ŢINTE STRATEGICE: Formarea personalităţii elevilor pentru a deveni responsabili, activi şi eficienţi, într-o 

societate democratică, deschisă la schimbare şi înnoire permanentă. Realizarea consilierii şi a orientării şcolare 



 

 

 

şi profesionale a elevilor, dar şi a consilierii familiilor.  

REZULTATE: OBIECTIV: Orientarea în vederea optimizării opţiunii şcolare şi profesionale ulterioare a elevilor de clasa a VIII-

a. 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL MONITORIZARE EVALUARE  

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 

1.Realizarea planificării activităţilor Comisiei de 

orientare şi consiliere. 

 

23.09.2022 

 

Prof. Miloş L. 

 

Dir.adj. 

Respectarea tematicii 

impuse prin 

programele specifice. 

Portofoliu, program pe calculator. 

2.Prezentarea ofertei liceelor în scopul unei 

bune orientări a elevilor de clasa a VIII-a pentru 

anul şcolar 2023—2024 

 

Noiembrie 

2022 

 

Prof. diriginţi ai 

cls. a VIII-a 

 

Prof. coord. Palfalvi 

Loredana 

O bună informare a 

copiilor şi a părinţilor. 

Conştientizare în 

luarea deciziilor. 

 

Pliante, CD-uri, casete. 

 

3.  Realizarea orientării şcolare şi profesionale 

prin testarea elevilor de clasa a VIII-a. 

 

Permanent 

 

Comisia                       

responsabilă 

 

Psihologul şcolii 

Conştientizarea 

elevilor,a profesorilor 

diriginţi şi a părinţilor 

asupra aptitudinilor, 

capacităţilor elevilor 

conform cărora pot 

urmări o anumită 

direcţie în formarea 

profesională. 

 

 

Testul adecvat. 

4.  ÎMPREUNĂ SPUNEM NU DROGURILOR februarie –

iunie  2022 

 

Diriginţii claselor 

a VII-a 

 

Prof. coord. Palfalvi 

Loredana 

 

Prevenirea  

consumului de 

droguri în şcoli; 

abilităţi de 

supravietuire şi 

convingeri  

Referate, prezentări în Power Point, 

mape, afişe, pliante,  chestionare 

etc. 



 

 

 

normative  

5. Proiectul județean CU PERSEVERENȚĂ, FĂRĂ 

VIOLENȚĂ! 

octombrie 

2022 

iunie 2023 

 

Prof. Tomuța 

Luminița 

Prof. coord. Palfalvi 

Loredana 

 

Implementarea unei 

abordări pozitive 

asupra fiecărui elev, 

exprimarea încrederii 

în capacitatea lui de a 

reuși, valorizarea 

fiecărui efort al 

elevului 

Portofoliul proiectului 

OPŢIUNE STRATEGICĂ : Dezvoltarea resurselor  umane. RESURSE: umane, informaţionale, materiale, financiare 

 

REZULTATE: 

ŢINTǍ STRATEGICǍ: Desfăşurarea unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare diverse. 

OBIECTIV: Proiectarea activităţilor extracurriculare 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL MONITORIZARE EVALUARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 

1. Desfăşurarea programului ŞCOALA ALTFEL  27-31.03 

2023 

Cadrele didactice 

implicate 

Directorul şcolii, Prof. 

coord. Palfalvi Loredana 

 

Gradul de participare 

a elevilor la aceste 

activităţi. 

Vizite, excursii, drumeţii. Casete 

filmate, CD-uri 

2. Desfăşurarea programului ŞCOALA VERDE 24-

28.04.2023 

Cadrele didactice 

implicate 

Directorul şcolii, Prof. 

coord. Palfalvi Loredana 

 

Gradul de participare 

a elevilor la aceste 

activităţi. 

 

3. Participare la Olimpiada Naţională a Sportului 

Şcolar 

Conform 
calendarului 

sportiv 

Prof. de educaţie 

fizică 

Prof.Cosmescu Emil Gradul de participare 

a elevilor. 

Dezvoltarea spiritului 

competiţional. 

Premii, diplome, medalii 



 

 

 

 

4.Memorialul “DOINA COJOCARU” 

 

Iunie  

2022 

 

Prof.Cosmescu 

Emil 

 

Dir.adj. 

 

Gradul de participare 

a  şcolilor din ţară la 

această activitate. 

Calificarea în primele 

două locuri. 

 

Secvenţe filmate, fotografii, 

diplome. 

5. Organizarea unor concursuri ( literare, 

muzicale, de istorie) 

ocazional Prof. din înv. 

primar şi diriginţii 

Prof. coord. Palfalvi 

Loredana 

Gradul de participare 

a elevilor. 

Dezvoltarea spiritului 

competiţional. 

Mape de documentare. 

6. Desfăşurarea tuturor programelor 

educaţionale derulate prin M.E., Ministerul 

Sănătăţii , alte firme sau companii-altele decât 

cele amintite. 

 

ocazional 

 

Cadrele didactice 

desemnate 

 

Prof. coord. Palfalvi 

Loredana 

Cuprinderea cât mai 

multor elevi. 

Implicarea conştientă 

în programe 

educaţionale. 

 

7 . Proiectul PAŞI CĂTRE O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ permanent Clasele a II-a, a III-

a, a IV-a 

Prof. coord. Palfalvi 

Loredana  

Creşterea numărului 

de copii: 

-care consumă fructe 

şi legume; 

-care se mişcă timp 

de 60 de minute pe zi;  

-care consumă apă în 

loc de băuturi 

carbogazoase. 

Fişe de monitorizare, agenda ABC-

ul sănătăţii, postere 

8. Proiectul IES 7 – INCLUZIUNE, EDUCAȚIE, 

SPORT 

Conform 

programului 
Cadrele didactice 

desemnate 

Coordonator 

prof. Antal 

Carolina 

Prof. coord. Palfalvi 

Loredana 

Însușirea unui stil de 

viață sănătos prin 

activități dinamice, 

îmbinând partea 

teoretică cu jocul 

Portofoliul proiectului 



 

 

 

9. Cinema IES 7 05.10.2022 Prof. Antal C., 

Cosma C., Zagrai 

I. Tomuța L. 

Danciu G. 

Directorul adjunct Promovarea educației 

nonformale și 

transdisciplinare 

Film , expoziție de fotografii 

10. Green IES 7 22.10.2022 Prof. Antal C., 

Cosma C., Zagrai 

I. Tomuța L. 

Danciu G. 

Directorul adjunct Preocuparea pentru 

protecția mediului și 

o viață sănătoasă 

Film, expoziție de fotografii 

Portofoliul proiectului 

11. Program de prevenire a infracțiunilor contra 

persoanei. 

Septembrie 

2022 

Poliția județeană 

Timișoara 

Prof. coordonator  

Palfalvi Loredana 

Promovarea educației 

nonformale, 

conștientizarea unor 

pericole, de care se 

pot apăra 

Film, fotografii etc.  

12. Drepturile omului-Holocaustul 

 

Conform 

planificării 

Prof.Țundrea M. Prof. coordonator  

Palfalvi Loredana 

Promovarea educației 

nonformale și 

cunoașterea unei 

realități cumplite, 

care nu trebuie să se 

mai întâmple 

niciodată 

Filme, fotografii etc.  

13. Educația online fără hotare 

Adaptarea elevului de clasa a V-a 

Conform 

planificării 

Prof. Andreea 

Șerbănete 

Prof. coordonator  

Palfalvi Loredana 

Formarea 

competențelor 

specifice în domeniul 

limbii române la clasa 

a V-a 

Atelier de creație, workshop, 

concurs de poezie, prezentare de 

carte, jurnal de lectura, lucrări 

pentru expoziție etc. 

14. Activităţi dedicate unor zile speciale: 

Ziua Mondială a Educaţiei, 

Ziua europeană a sigurantei rutiere, 

15 ianuarie, 

5.10,  

13-15.10, 

15.01, 

08.03, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participarea cât mai 

multor elevi. Buna 

cunoaştere a 

evenimentelor.Puner

ea în valoare a 

diversităţii lingvistice 

Portofolii, mape de documentare. 

Secvenţe filmate, fotografii. 

Postere. Jurnale. 



 

 

 

8 Martie, 

Luna Pădurii, 

Ziua Europeană a Limbilor, 

24 Ianuarie, 

1 Decembrie, 

Ziua Mondială fără Tutun, 

1 Iunie, 

Ziua mondială a mediului   

Ziua Eroilor Neamului 

Happy Halloween 

Valentine`s Day  

Sfantul  Martin-Sărbătoarea Lampioanelor etc 

04. 

26.09, 

24.01, 

01.12, 

31.05, 

01.06, 

05.06 

13.06 

31.10 

14.02 

11.11 

Cadrele didactice 

desemnate 

Prof. coord. Palfalvi 

Loredana 

şi culturale. 

OPŢIUNE STRATEGICĂ : Dezvoltarea relaţiilor comunitare. RESURSE: umane, informaţionale, financiare 

 

 

REZULTATE: 

ŢINTE STRATEGICE: Dezvoltarea şi întărirea legăturilor şcolii, ca beneficiar, cu toate structurile comunităţii 

locale şi cu instituţii implicate în programe diverse. Desfăşurarea unor acţiuni caritabile în care şcoala este 

agentul furnizor. 

OBIECTIVE: Educarea copiilor în spiritul ajutorării aproapelui aflat în dificultate. Implicarea comunităţii în 

programul educaţional al şcolii. 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL MONITORIZARE EVALUARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 

1.”Să nu-ţi uiţi aproapele”-program de educare 

a copiilor prin implicarea în viaţa comunităţii 

Conform 
programului 

Comisia 

desemnată 

Prof. Sas Cristina Gradul de implicare în 

viaţa comunitătii. 

 

Vizite, mici donaţii, Excursii şi 



 

 

 

Formarea cât mai 

multor copii  în 

vederea dezvoltării 

proprii şi cultivării 

iniţiativelor în folosul 

comunităţii. 

drumeţii, discotecă, diferite 

produse. 

 

2.Realizarea unor acţiuni educative în colaborare 

cu biserica, poliţia, dispensarele medicale, 

instituţii de cultură, ONG-uri, ISJ, CCD etc: 

-expoziţii 

-vizite 

-lecţii demonstrative 

-simpozioane 

-sesiuni de comunicări-online 

 

Ocazional 

 

Cadrele didactice 

desemnate 

 

Prof. coord. Palfalvi 

Loredana 

  

Gradul de participare 

a cadrelor didactice şi 

a elevilor. 

Portofolii, mape de documentare. 

Secvenţe filmate, fotografii. 

Postere. Jurnale. Vizite. 

OPŢIUNE STRATEGICĂ : Dezvoltarea resurselor  umane. RESURSE: umane, informaţionale, 

 

REZULTATE: 

ŢINTE STRATEGICE: Dezvoltarea şi întărirea legăturilor şcolii cu familia. Realizarea consilierii familiilor. 

OBIECTIV: Implicarea familiei elevilor în realizarea educaţiei acestora. 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL MONITORIZARE EVALUARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 

1.Realizarea unor activităţi cu părinţii  

 

Conform 

planificării 

Prof. Consilier  

 

Prof. coord. Palfalvi 

Loredana 

Gradul de participare 

a părinţilor. 

portofoliu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducerea 

manifestărilor de 

indisciplină. 

 

 



 

 

 

2.Colaborarea cu familia în cazul elevilor cu 

tulburări de comportament şi al celor cu CES. 

permanent Diriginţii şi prof. 

din înv. primar , 

consiliul reprez. al 

părinţilor 

Comisia pentru 

prevenirea şi eliminarea 

violenţei... 

Diminuarea 

numărului de note 

scăzute la purtare, a 

numărului de absenţe 

nemotivate. 

Creşterea numărului 

de elevi consiliaţi. 

 

 

Fişe de monitorizare 

 

 

 

3.Acordarea de consultanţă şi consilierea 

psihopedagogică a familiilor cu probleme socio-

educaţionale. 

 

 

 

permanent 

 

 

 

Diriginţii şi prof. 

din înv. primar, 

consiliul reprez. al 

părinţilor 

 

 

 

Comisia pentru 

prevenirea şi eliminarea 

violenţei... 

Reducerea 

manifestărilor de 

indisciplină. 

Diminuarea 

numărului de note 

scăzute la purtare, a 

numărului de absenţe 

nemotivate. 

Creşterea numărului 

de elevi consiliaţi 

 

 

portofoliu 

OPŢIUNE STRATEGICĂ : Dezvoltarea resurselor  umane.  

RESURSE : umane, informaţionale, financiare 

 

REZULTATE: 

ŢINTE STRATEGICE: Educarea copiilor pentru democraţie în cadrul Consiliului elevilor. Formarea personalităţii 

elevilor pentru a deveni responsabili, activi şi eficienţi, într-o societate democratică, deschisă la schimbare şi 

înnoire permanentă. 

OBIECTIV: Educarea copiilor pentru democraţie în cadrul Consiliului elevilor. 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL MONITORIZARE EVALUARE  

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 

1.Alegeri pentru consilierii claselor a V-a şi a 

preşedintelui Consiliului Elevilor pe şcoală. 

Oct. 2022 Coordonatorii Consilierii din anul 

precedent. 

Modul de prezentare 

a ofertei electorale. 

Afişe electorale. Prezentarea 

candidaţilor la Radio 7Vest. 

2.Participare la Telemaratonul Speranţei.     Popularizare la Radio 7Vest. 



 

 

 

Conform 
programului 

Coordonatorii Consilierii actuali. Varietatea acţiunilor. 

Gradul de implicare. 

Colectare de fonduri. Vânzare de 

obiecte confecţionate de elevi 

 

3.Organizarea  simpozionului anual al elevilor. 

 

27-

31.04.2023 

 

Consilierii actuali 

şi coordonatorii 

 

 Prof. Antal Carolina 

Gradul de participare 

a elevilor din şcoală, 

dar şi din alte şcoli. 

Fişe de înscriere. Mape pentru 

participanţi. Expoziţii. Fotografii. 

Panou. 

DOMENIUL FORMARE INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 

OPŢIUNE STRATEGICĂ: Dezvoltarea resurselor  umane. RESURSE: umane, informaţionale 

 

 

REZULTATE: 

 

 

 

ŢINTE STRATEGICE: Asigurarea perfecţionării, în fiecare an şcolar, pentru profesorii şi învăţătorii din şcoală în 

funcţie de nevoile identificate. Formarea unor diriginţi de profesie prin cursuri specifice de formare şi prin 

evaluare anuală. 

 

OBIECTIVE: Satisfacerea optimă a nevoilor. 

Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea cu sistemul european de educaţie. Permanentizarea unor 

modalităţi de perfecţionare cu sprijinul cadrelor didactice din şcoală. Obţinerea gradelor didactice 

superioare. 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL MONITORIZARE EVALUARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 

1 Consilii profesorale tematice. Conform 

graficului 

 

Cadrele didactice 

desemnate 

 

Directorul şcolii 

Progres  în cariera 

didactică. 

Îmbunătăţirea 

performanţei la clasă. 

 

Portofoliu de activitate 

2.Activităţi metodice la nivel zonal şi la nivel de 

judeţ (cercurile pedagogice)-online 

Conform 

program

e 

Membrii comisiei 

pentru curriculum 

 

Directorul şcolii 

Progres  în cariera 

didactică. 

Îmbunătăţirea 

 

Portofoliu de activitate 



 

 

 

lor performanţei la clasă. 

3.Lecţii desfăşurate în parteneriat și mese 

rotunde. 

Conform 

programe 

lor 

Membrii comisiei 

pentru curriculum 

 

Directorul şcolii 

Îmbunătăţirea 

performanţei la clasă. 

Schimburi utile de 

experienţă. 

 

Portofoliu de activitate 

4.Programe interne şi internaţionale:  

-Proiecte şi programe în domeniul protecţiei 

mediului: Şcoala Ecoterienilor ECOTIC;  Baterel 

şi lumea Non- E, Săptămâna pământului. 

-Proiecte şi programe în domeniul tehnologiei 

informaţiei şi comunicaţiei: T.I.C.7;  Învăţare 

pentru societatea cunoaşterii., Sigur info, Hour 

of Code, Ora de Net. 

-Proiecte şi programe pentru incluziunea şcolară 

a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale: 

Comp-Li-ment; proiectul K122-Armonie într-o 

școală incluzivă. 

 -Proiecte şi programe vizând educaţia pentru 

sănătate: pentru combaterea consumului de 

droguri, a fumatului, pentru educaţie sexuală: 

Împreună spunem nu drogurilor; Paşi către o 

viaţă sănătoasă, Şi eu trăiesc sănătos – Jocurile 

copiilor,  Programul educaţional ALWAYS; 

-Proiecte şi programe în domeniul educaţiei 

civice:; Citizen, Să nu-ţi uiţi aproapele. 

-Proiecte şi programe destinate prevenirii și 

combaterii violenței în mediul școlar: Cu 

perseverență, fără violență. 

-Proiecte şi programe destinate promovării 

 

 

 

 

 

 

 

Conform 

programe 

lor 

 

 

 

 

 

 

 

Grupurile de lucru 

implicate 

 

 

Prof. coord. Palfalvi 

Loredana 

 

 

 

 

 

-utilizarea celor mai 

moderne metode, 

precum şi a unor 

mijloace didactice 

variate; 

-implicarea cât mai 

multor copii în 

programe variate; 

-reducerea cazurilor de 

violenţă din şcoală;  

-implicarea Consiliului 

Elevilor în problemele 

şcolii şi 

responsabilizarea 

acestuia; 

-buna cunoaştere a 

evenimentelor cultural-

istorice şi marcarea lor, 

-punerea în valoare a 

diversităţii lingvistice, 

etnice şi  culturale a 

oraşului Timişoara. 

Reducerea 

manifestărilor de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portofolii de activitate 



 

 

 

sportului; Memorialul “Doina Cojocaru”. 

-Proiecte şi programe destinate progresului 

şcolar şi dezvoltării creativităţii copiilor: proiecte 

pe platforma eTwinning, Clipe de toamnă; 

Sărbătoarea de Paşti – Bucuria copiilor, bucuria 

credinţei, O, ce veste minunată! . 

- Proiecte şi programe destinate cultivării 

respectului faţă de cărţi şi a gustului pentru 

lectură: ,,Carte frumoasă, cinste cui te citește!” 

-Proiecte şi programe destinate bunei orientări 

şcolare şi profesionale: De la şcoală la viaţa 

profesională spre carieră;  

-Proiecte şi programe destinate promovării 

concursurilor şcolare, cât şi obţinerii de rezultate 

foarte bune în evaluările naţionale: Întrebări 

glumeţe pentru minţi isteţe; 

-Proiecte şi programe destinate atragerii de 

finanţări; 

-Proiecte şi programe destinate dezvoltării 

relaţiilor comunitare: Porţi deschise; 

- Proiecte şi programe destinate celor aflaţi în 

dificultate: Să nu-ţi uiţi aproapele, Protecţie şi 

educaţie pentru copiii cu părinţi plecaţi la 

muncă în străinătate - Împreună reuşim; 

- Proiecte şi programe destinate formării 

personalului didactic proiectul K122-Armonie 

într-o școală incluzivă,  

Proiectul CRED – Curriculum relevant, educație 

indisciplină. Diminuarea 

numărului de note 

scăzute la purtare, a 

numărului de absenţe 

nemotivate. Creşterea 

numărului de elevi 

consiliaţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

deschisă pentru toți 

5.Organizarea unor întâlniri cu diriginţii şi 

învăţătorii în vederea derulării programelor 

educative. 

 

Bilunar 

Prof. coord. Palfalvi 

Loredana 

 

Directorul şcolii 

Gradul de implicare a 

cadrelor didactice. 

Portofolii  

6.Dezbaterea în consiliul profesoral a unor teme 

cu conţinut didactico-metodic şi psihopedagogic: 

-Prezentarea Ordinului M.E. cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea  evaluării naţionale 

pentru elevii clasei a VIII a, în anul şcolar 22-23. 

-Metodologia de organizare şi desfăşurare a 

admiterii în învăţământul liceal de stat pentru 

anul şcolar 2023 - 2024 

- Analiza rezultatelor obținute de elevi la 

evaluările naționale la clasele a VIII-a 

- Măsuri în vederea creșterii calității procesului 

de predare – învățare – evaluare și obținerea 

progresului școlar 

- Planul de intervenţie personalizat-diferenţierea 

în cazul elevilor cu C.E.S. 

 

 

 

 

Conform 

planificării 

consiliului 

profesoral 

 

 

 

 

Cadrele didactice 

responsabile 

 

 

 

 

Directorul şcolii 

 

 

 

 

Cunoaşterea noutăţilor 

în domeniu.  

 

 

 

 

 

Referate, CD-uri, mape de 

prezentare. 

7.Participarea cadrelor didactice la activităţi de 

perfecţionare în şcoală, ISJ, CCD. 

 

După caz 

Cadrele 

didactice interesate 

Prof. Comloșan A. Cunoaşterea noutăţilor 

în domeniu. 

Participarea cât mai 

multor cadre did. 

Portofolii 

8.Înscrierea  cadrelor didactice la un grad 

didactic superior. 

După caz Secretara şefă Prof. Comloșan A. Promovarea 

examenelor 

 

 



 

 

 
DOMENIILE   ADMINISTRATIV ŞI DE GOSPODĂRIRE 

OPŢIUNE STRATEGICĂ: Dezvoltarea bazei materiale, a resurselor financiare.  

RESURSE: umane, materiale 

 

REZULTATE: 

 

 

 

ŢINTE STRATEGICE: Crearea unui mediu securizant şi a unui ambient propice desfăşurării procesului 

instructiv-educativ. Asigurarea protecţiei igienico-sanitare în întreaga instituţie. 

 

OBIECTIVE: Asigurarea condiţiilor de natură organizatorică şi materială pentru realizarea unui învăţământ 

eficient. Crearea unui mediu de învăţare protectiv, sănătos, stimulativ. Asigurarea condiţiilor echitabile de 

igienă şi educaţie. Dotarea spaţiilor. Asigurarea finanţării. Proiectarea bugetului pentru anul 2006. 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSABIL MONITORIZARE EVALUARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 

1.Planificarea activităţilor consiliului de 

administraţie al şcolii. 

23.09.2022 Directorul şcolii Consiliul de 

administraţie 

Validarea de către 

consiliu. 

Programul activităţilor 

2.Numirea responsabililor membrilor consiliului 

pentru curriculum. 

23.09. 2022 Directorul şcolii Consiliul de 

administraţie 

Validarea de către 

consiliu. 

Decizia directorului şcolii 

3. Repartizarea profesorilor diriginţi la clasele a 

V-a, a profesorilor la clasele I, precum şi la 

clasele fără diriginte sau profesor de învăţământ 

primar. 

 

01.09. 2022 

 

Directorul şcolii 

 

Consiliul de 

administraţie 

 Respectarea principiului 

continuităţii. Validarea 

de către consiliu. 

 

Decizia directorului şcolii 

4. Aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare și a Regulamentului intern al şcolii. 

23.09. 2022 Consiliul 

profesoral 

Consiliul de 

administraţie 

Adaptarea articolelor la 

specificul şcolii. 

Aprobarea de către Consiliul 

de administraţie 

5.Recenzarea populaţiei de vârstă şcolară prin 

analiza situaţiei din grădiniţele din zonă. 

23.09.-

30.09.2022 

Prof. Alexa M. Dir.adj. Plan de şcolarizare 

realist. 

Realizarea unui studiu în acest 

sens 

6.Realizarea încadrării la clase cu personal 

calificat conform Metodologiei privind 

   

Consiliul de 

Respectarea principiului 

continuităţii. 

 



 

 

 

încadrarea personalului didactic din înv. 

preuniversitar în anul şcolar 2023– 2024 

05.12. 2022 Directorul şcolii administraţie Respectarea 

metodologiei.  

Încadrarea. Avizul IŞJ. 

7.Realizarea fişei postului pentru fiecare angajat 

al şcolii. 

21.10.2022 Consiliul de 

administraţie 

Directorul şcolii. Stabilirea clară a 

unităţilor de 

competenţă. Adaptarea 

unităţilor de competenţă 

pe specialităţi. 

Fişa postului 

8.Întocmirea orarului şcolii, conform cerinţelor 

psihopedagogice şi  specifice din şcoală. 

01.09.2022 Comisia 

responsabilă 

Consiliul de 

administraţie 

Respectarea criteriilor 

ştiinţifice legale. 

 

Orarul computerizat 

9.Înscrierea în cataloage a elevilor şi 

completarea acestora. 

05-

12.09.2022 

Diriginţii şi 

învăţătorii 

Comisia responsabilă Eliminarea greşelilor. Cataloage completate 

10.Introducerea elevilor în baza de date. 23.10.  

2022 

Prof. S. Birgean Directorul şcolii Cuprinderea tuturor 

elevilor. 

Evidenţa computerizată 

11.Asigurarea necesarului de manuale la toate 

clasele. 

 

12.09. 2022 

 

Administratorul 

școlii 

 

Directorul şcolii. 

Comisia responsabilă. 

Asigurarea condiţiilor 

normale de desfăşurare 

a procesului de 

învăţământ. Dotare după 

nevoi. 

 

Manuale  

 

12.Realizarea comenzilor de manuale pentru 

anul şcolar 2023 /2024 

 

Când sunt 

solicitări 

 

Administratorul 

școlii 

 

Directorul şcolii. 

Comisia responsabilă. 

Asigurarea condiţiilor 

normale de desfăşurare 

a procesului de 

învăţământ. Dotare după 

nevoi. 

 

 

Comanda  

 

13.Asigurarea echipamentelor pentru diverse 

specialităţi. 

 

 

permanent 

 

 

Administratorul 

şcolii 

 

 

Dir.adj. 

Asigurarea condiţiilor 

normale de desfăşurare 

a procesului de 

învăţământ. Dotare după 

nevoi. 

 

 

Materiale.  



 

 

 

14. Desfăşurarea în bune condiţii a inventarierii  

bunurilor şcolii. 

Dec.2022 Comisia 

responsabilă 

Administratorul școlii Inventar complet. Inventarul. 

15.Igienizarea spaţiilor de învăţământ din şcoală 

şi menţinerea permanentă a stării de igienă a 

şcolii. 

 

 

permanent 

 

 

Administratorul 

şcolii 

 

 

Dir.adj. 

 Respectarea condiţiilor 

şi a exigenţelor privind 

normele de igienă. 

Obţinerea autorizaţiei de 

funcţionare. 

 

 

Spaţii igienizate. 

 

 

16.Repararea mobilierului şcolar în sălile unde se 

impune, a uşilor şi a ferestrelor. 

 

 

permanent 

 

 

Administratorul 

şcolii 

 

 

Dir.adj. 

 Asigurarea condiţiilor 

normale de desfăşurare 

a procesului de 

învăţământ. Mobilier 

fără defecţiuni. 

Obţinerea autorizaţiei de 

funcţionare.  

 

 

Mobilier, uşi şi ferestre în 

bună stare. 

 

 

17.Cumpărarea de mobilier (module, scaune, 

dulapuri). 

 

 

când este 

cazul 

 

 

Administratorul 

şcolii 

 

 

Dir.adj. 

Asigurarea condiţiilor 

normale de desfăşurare 

a procesului de 

învăţământ. Dotare după 

nevoi.  Obţinerea 

autorizaţiei de 

funcţionare. 

 

 

 

Mobilier adecvat. 

18. Amenajarea sălilor de clasă în concordanţă 

cu interesele şi dorinţele celor care-şi desfăşoară 

activitatea în sala respectivă. 

 

 

permanent 

 

 

Administratorul 

şcolii 

 

 

Dir.adj. 

Asigurarea condiţiilor 

normale de desfăşurare 

a procesului de 

învăţământ. Cadre 

didactice şi elevi  

mulţumiţi. 

 

 

Săli de clasă amenajate. 

 

19. Procurarea materialelor necesare bunei 

desfăşurări a activităţii personalului 

 

 

 

 

Administratorul 

 

 

Asigurarea condiţiilor 

normale de desfăşurare 

a procesului de 

învăţământ. Asigurarea 

 

 



 

 

 

administrativ-gospodăresc; procurarea 

materialelor pentru igienizare, P.M,P.S.I 

permanent şcolii Dir.adj. necesarului. Obţinerea 

autorizaţiei de 

funcţionare. 

 

Materiale. 

20. Elaborarea proiectului de buget pe anul 2023 Noiembrie 

2022 

Directorul şcolii Consiliul de 

administraţie 

Angajarea şi utilizarea 

legală a creditelor 

bugetare. 

Proiectul de buget. 

 

OPŢIUNE STRATEGICĂ: Dezvoltarea  managementului instituţiei REZULTATE: 

 

 

 

ŢINTE STRATEGICE: Realizarea unei structuri manageriale menite a-i antrena pe toţi membrii colectivului în 

coordonarea şi desfăşurarea activităţilor instituţiei; Perfecţionarea continuă a echipei manageriale. 

OBIECTIVE: eficientizarea activităţii comisiilor existente; constituirea unor comisii şi grupurile de lucru cu 

atribuţii speciale în diferite domenii. 

ACTIVITĂŢI TERMEN RESPONSAB

IL 

MONITORIZAR

E 

EVALUARE 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

INSTRUMENTE- 

TEHNICI 

-Stabilirea componenţei comisiei pentru curriculum 

 

23.09. 

2022 

 

Cadrele 

didactice 

desemnate 

Consiliul de 

administraţie 

 

Eficientizarea 

procesului managerial 

Proceduri, portofolii de 

activitate, rapoarte etc. 

Stabilirea componenţei comisiei pentru mentorat didactic  23.09.2022 Cadrele 

didactice 

desemnate 

Consiliul de 

administraţie 

Îmbunătăţirea 

performanţei la clasă. 

Schimburi utile de 

experienţă. 

 

 

Director,  

Prof. Gica Dumitru 


