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PLAN OPERAŢIONAL  

 (document de acţiune pe termen scurt – planul de implementare a planului de dezvoltare instituţională) 

AN ŞCOLAR 2019 – 2020 

 

T1. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii, prin centrare pe sarcină, pe performanţele şi competenţele cadrelor didactice, 

pe relaţiile umane, pe motivaţia şi implicarea cadrelor didactice în luarea deciziilor.  

Dezvoltare curriculară 

O1. Implicarea resursei umane manageriale în toate etapele procedurii de promovare și implementare a ofertei curriculare 

Dezvoltarea resurselor umane 

O2. Participarea anuală la stagii de formare în domeniul managementului a personalului de conducere (director, director adjunct, 

responsabili de comisii și catedre, coordonator CEAC, CPPE, secretar șef, contabil șef etc.)  

O3. Asigurarea transparenței în procesul decizional 

Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare  

O4. Realizarea proiectelor de finanțare extrabugetară la nivelul unității școlare 

Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

O5. Dezvoltarea unor parteneriate interinstituționale în vederea schimbului de bune practici. 
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Dezvoltare curriculară 
O1. Implicarea resursei umane manageriale în toate etapele procedurii de promovare și implementare a ofertei curriculare 

Nr. 

crt. 

Activități Instrumen

te/Resurs

e  

Responsabil Termene de 

realizare 

Modalităţi de 

evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 

performanţă 

Rezultate 

aşteptate 

1. Realizarea unei strategii de 

promovare a ofertei 

curriculare  

Financiare 

existente 

Echipa de 

management 

Semestrul  

al II-lea 

Portofoliul Realizarea unei 

strategii bazată 

pe informații de 

tip cantitațiv și 

calitativ. 

Implicarea 

cadrelor 

didactice 

 
Dezvoltarea resurselor umane 
O2. Participarea anuală la stagii de formare în domeniul managementului a personalului de conducere (director,director adjunct, 
responsabili de comisii și catedre, coordonator CEAC, CPPE, secretar șef, contabil șef etc.)  

Nr. 

crt. 

Activități Instrument

e/ 

Resurse  

Responsabil Termene 

de 

realizare 

Modalităţi de 

evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 

performanţă 

Rezultate 

așteptate 

1. Participarea cadrelor 

didactice la programe de 

formare în domeniul 

managementului școlar 

Protecția datelor cu 

caracter personal 

Bugetare 

(finanțare 

de bază, 

cheltuieli 

materiale) 

Director, 

Director 

adjunct, 

Responsabilul 

cu 

perfecționarea 

OCTOMB

RIE 

2019- 

IUNIE 

2020 

Raport statistic Participarea a cel 

puţin 20 de cadre 

didactice la cursuri de 

formare 

Dezvoltarea 

unui program 

în domeniul 

managementul

ui școlar 
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O3. Asigurarea transparenței în procesul decizional 

Nr. 

crt. 

Activități Instrumente

/ 

Resurse  

Responsabil Termene 

de 

realizare 

Modalităţi de 

evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 

performanţă 

Rezultate 

așteptate 

1. Reorganizarea şedinţelor 

de lucru 

Manualul de 

management 

educaţional 

Directorul 

şcolii,  

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

lunar Chestionare, fişe de 

observare 

 

- respectarea ordinei 

de zi şi atingerea 

obiectivelor; 

- stabilirea punctelor 

tari şi slabe şi a 

reglajelor 

Reducerea 

numărului de 

şedinţe la 

1/lună şi a 

duratei 

fiecăreia la cel 

mult o oră; 

2. Promovarea imaginii 

interne si externe a scolii 

Intreţinerea 

paginii de 

facebook a 

scolii si 

actualizarea 

sa 

permanenta 

Elevii, 

absolventi, 

profesori, 

invatatori si 

institutori 

 Pe tot 

parcursul 

anului 

școlar 

Buget  

Extrabuget 

 Inregistrari audio-

video (cel puţin două 

pe lună) 

Xerocopii ale unor 

articole din presa pe 

aceasta tema   

Vizualizări în 

spatial virtual 

cu activitățile 

educative 
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Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare  
O4. Realizarea proiectelor de finanțare extrabugetară la nivelul unității școlare 

Nr. 

crt. 

Activități Instrumente/ 

Resurse  

Responsabil Termene 

de 

realizare 

Modalităţi 

de evaluare 

a 

obiectivelor 

Indicatori de 

performanţă 

Rezultate 

așteptate 

1. Realizarea analizei de 

nevoi dedicată proiectelor 

cu finanţare 

nerambursabilă  

Birotică  Director, director 

adjunct, CPPE, 

multiplicatorul de 

informative 

europeană 

Martie 

2020 

Fişa de 

observare 

Realizarea unei 

analize SWOT  

Atragerea de 

fonduri 

extrabugetare 

2. Scrierea şi implementarea 

unor proiecte care să 

promoveze dezvoltarea 

culturii organizaţionale 

Birotică, finanţare 

nerambursabilă 

Director, director 

adjunct, CPPE, 

multiplicatorul de 

informaţie  

europeană 

Martie 

2020 

Rapoarte 

sintetice 

Realizarea a cel 

puţin trei proiecte 

Implicarea unui 

număr mare de 

potențiali 

sponsori 
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Dezvoltarea relaţiilor comunitare 
O5. Dezvoltarea unor parteneriate interinstituționale în vederea schimbului de bune practici. 
 

Nr. 

crt. 

Activități Instrumente/ 

Resurse  

Responsabil Termene 

de realizare 

Modalităţi 

de evaluare 

a 

obiectivelor 

Indicatori de 

performanţă 

Rezultate 

așteptate 

1. Realizarea unor 

parteneriate cu unităţi 

şcolare pe verticală şi pe 

orizontală pentru  

schimbul eficient de bune 

practice în domeniul 

managementului 

instituţional 

Bugetare 

(finanțare de 

bază, cheltuieli 

materiale) 

Director, director 

adjunct, coordonator 

CEAC 

Februarie 

2020 

Rapoarte 

sintetice, 

schimburi de 

experienţă 

Realizarea 

parteneriatelor 

cu instituții de 

învățământ 

superior, a cel 

puţin 5 

parteneriate cu 

un liceu 

teoretic, un 

liceu 

vocaţional, o 

şcoală 

generală, o 

grădiniţă. 

Cadrele 

didactice se 

implică în 

realizarea de 

proiecte 

europene 
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Prioritatea1: Îmbunătățirea performanței școlare 

Domeniul: Dezvoltare curriculară 

Nr 

crt 

Obiective 

specifice 

Activităţi Resurse Responsabil Termen Modalităţi de 

evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 

realizare 

1. Realizarea 

unor programe 

de pregătire 

suplimentară a 

elevilor claselor 

a VII a și a VIII 

a  

Programe de 

ameliorare și 

aprofundare la 

disciplinele de 

examen 

Bugetate  Respensabilii 

de catedre / arii 

curriculare 

Decembrie 

2019 

Fișe de observare Realizarea câte 

unui progran de 

pregătire 

suplimentară 

pentru fiecare 

disciplină de 

examen 

2. Participarea 

elevilor cu 

cerințe 

educaționale 

speciale la 

activități 

extracurriculare  

Activități 

extracurriculare 

Bugetate  Responsabilii 

de catedre / arii 

curriculare 

Iunie 2020 Fișe de observare Participarea 

tuturor elevilor 

care au examen 

național la 

activitățile de 

pregătire 

suplimentară 
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Domeniul: Dezvoltarea resursei umane 
 

Nr 

crt 

Obiective 

specifice 

Activităţi Resurse Responsabil Termen Modalităţi de 

evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 

realizare 

1. Identificarea 

nevoii de 

formare a 

cadrelor 

didactice care 

vor pregăti 

elevii pentru 

examenele 

naționale 

Realizarea 

unei 

analize de 

nevoi 

Consumabile Director adjunct, 

Responsabil 

dezvoltarea 

resurselor 

umane 

Decembrie 

2019 

Situație statistică Identificarea a cel 

puțin două 

domenii de 

formare cu 

importanță 

maximă pentru 

pregătirea 

suplimentară a 

elevilor care vor 

susține examene 

naționale 
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Prioritatea 2: Dezvoltarea de parteneriate cu școli din țări europene 

Domeniul: Dezvoltare curriculară 
 

Nr 

crt 

Obiective 

specifice 

Activităţi Resurse Responsabil Termen Modalităţi de evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de realizare 

1. Identificarea unor 

activități 

extracurriculare 

(inclusiv cu 

parteneri 

europeni) de 

promovare a 

ofertei 

educaționale a 

liceului 

Programarea 

și realizarea 

unor activități 

de 

promovarea 

a ofertei 

educaționale 

a școlii 

Consumabile  Comisia de 

curriculum 

Ianuarie 

2020 

Fișe de observare Identificarea a cel 

puțin trei activități de 

promovare a ofertei 

educaționale 

 
Domeniul: Dezvoltarea resursei umane 
 

Nr 

crt 

Obiective 

specifice 

Activităţi Resurse Responsabil Termen Modalităţi de evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de realizare 

1. Participarea 

cadrelor didactice 

la conferințe 

internaționale și la 

vizite de studiu 

Realizarea 

unei analize 

de nevoi 

Consumabile Responsabil 

dezvoltarea resurselor 

umane 

 

Pe tot 

parcursul 

anului școlar 

Situație statistică Cel puțin 5 cadre 

didactice vor participa la 

conferinte internaționale 

și la vizite de studiu 
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Domeniul: Dezvoltarea resursei materiale și financiare 
 

Nr 

crt 

Obiective specifice Activităţi Resurse Responsabil Termen Modalităţi de evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de realizare 

1. Identificarea resurselor 

financiare 

extrabugetare care să 

permită derularea unor 

parteneriate 

internaționale 

Protocoale de 

colaborare cu 

agenți 

economici, 

asociații 

Consumabile  Director, 

Director Adjunct, 

Administrator financiar 

Ianuarie 

2020 

Situație statistică Identificarea a cel puțin 

două surse de finanțare 

extrabugetară pentru 

dotarea bazei materiale 

a școlii 

Domeniul: Dezvoltarea relațiilor comunitare 
 

Nr 

crt 

Obiective 

specifice 

Activităţi Resurse Responsabil Termen Modalităţi de evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de realizare 

1. Realizarea de 

parteneriate cu 

unități școlare din 

Europa 

Scrierea 

parteneriatelor și 

semnarea 

protocoalelor de 

colaborare 

Consumabile Director, Director 

adjunct,  

Responsabil MIE 

Ianuarie 

2020 

Situație statistică Realizarea a cel puțin 

2 parteneriate cu 

unități școlare din 

Europa 

 

Director, 

Prof. Mihaela Alina Ciucă 

 


