
 

 

 

 

 

 

PLANUL OPERAȚIONAL 

An şcolar 2020 – 2021 
 

 

 

 

 

 



 

Componenta strategică a Complexului Școlar CRONOS urmărește realizarea următoarelor ținte strategice, pentru 

perioada 2018 – 2023:  

 

Ținta strategică 1: Îmbunătățirea performanței școlare în rândul elevilor Complexului Școlar CRONOS prin creșterea 

motivației pentru studiu și optimizarea calității actului didactic, inclusiv în mediul online. 

 

OS1. Menținerea unei promovabilități ridicate la examenul de bacalaureat 

OS2. Derularea de proiecte educaționale care să asigure cointeresarea elevilor și participarea acestora la propriul proces de formare 

OS3. Prezentarea unor exemple de cariere profesionale de succes  

 

Ținta strategică 2: Promovarea unei oferte educaționale în concordanță cu aspirațiile beneficiarilor direcți ai educației. 

OS1. Identificarea cererii şi nevoilor de educaţie ale beneficiarilor 

OS2. Identificarea resurselor necesare dezvoltării CDȘ 

OS3. Realizarea ofertei şcolii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de resursele existente  

 

Ținta strategică 3: Poziționarea unității de învățământ ca o școală deschisă, cu un climat de siguranță fizică și de 

dezvoltare personală pentru elevi. 

OS1. Facilitarea accesului elevilor la o educație de calitate 

OS2. Acces egal la educație 



 

OS3. Asigurarea unui mediu plăcut  și sigur de lucru, menținerea spațiilor în condiții optime de funcționare 

OS4. Derularea unor programe de parteneriat interinstituțional, intern și internațional.  

OS5. Promovarea imaginii unității de învățământ 

 

Ținta strategică 4: Asigurarea resursei umane necesare și a dezvoltării profesionale pentru toți angajații. 

OS1. Angajarea personalului didactic în conformitate cu legislația muncii și cu legislația din domeniul educației 

OS2. Înscrierea la programe de formare continua a cadrelor didactice în domeniul specialității şi al didacticii disciplinei inclusiv axate pe tehnici 

de predare online 

OS3. Monitorizarea şi coordonarea activității cadrelor didactice 

OS4. Evaluarea performantelor cadrelor didactice în baza unor standarde și criterii unitare 

 

Ținta strategică 5: Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a școlii în vederea promovării unui proces educațional 

performant 

OS1. Achiziționarea de materiale și mijloace didactice specifice necesare derulării procesului de predare online sau în sistem mixt 

OS2. Asigurarea bazei materiale și a resurselor necesare procesului educațional 

OS3. Aplicarea proiectelor de investiții și de reparații 

OS4. Extinderea bazei materiale a școlii prin achiziționarea proprietăților vecine 

 

Ținta strategică 6: Asigurarea măsurilor de funcționare a unității de învățământ pe perioada pandemiei Covid-19 

OS1. Pregătirea spațiilor unității de învățământ, înainte de deschiderea anului școlar 

OS2. Pregătirea infrastructurii de predare în contextul pandemiei Covid-19  



 

ȚINTA STRATEGICĂ 1: Îmbunătățirea performanței școlare în rândul elevilor Complexului Școlar CRONOS prin creșterea motivației pentru 

studiu și optimizarea calității actului didactic, inclusiv în mediul online 

CONTEXT:  

Liceul este primul nivel din sistemul de învățământ românesc pentru care se face selectia elevilor. Aceasta se realizează pe două paliere. Primul 

este cel al filierei, respectiv al specializării pe care elevul și-o alege în funcție de înclinațiile și preferințele personale. Aceasta alegere, deși 

făcută la o vârstă relativ fragedă, determină într-o mare măsură perspectivele profesionale viitoare ale elevului. Al doilea nivel este cel al 

mediilor de admitere – funcție de care elevii au acces în scoli mai bine sau mai slab cotate.  

Obiectivul școlii noastre este acela de a aduce progres individual pentru fiecare dintre elevii noștri, materializat în rezultate îmbunătățite la 

finalizarea ciclului liceal în raport cu cele existente la venirea în școala noastră.  

Pentru forma de învățământ frecvență redusă – care se adresează persoanelor de peste 18 ani – perioadele de întrerupere a studiilor fac ca 

pronosticul privind rezultatele lor școlare să nu fie unul foarte bun. Pentru foarte mulți dintre elevii noștri, obiectivul promovării examenului de 

bacalaureat pare nerealizabil la început. În ceea ce privește elevii claselor de zi, mulți dintre ei înregistrează diferențe semnificative între notele 

la disciplinele umaniste și cele reale (mai ales matematică), ceea ce face ca clasamentul lor în ierarhia de la finalul clasei a VIII-a sa nu fie cel 

mai bun. 

Pornind de la aceste realități, procesul instructiv-educativ în Complexul Școlar Cronos se derulează pe două direcții principale. Prima este 

aceea a asigurării unui nivel general de cunoștințe cât mai bun elevilor, materializat prin activități specifice fiecărei discipl ine în parte 

completate de o serie de proiecte specifice menite să crească nivelul de instruire al elevilor. A doua direcție este cea a pregătirii temeinice în 

vederea obținerii unui rezultat cât mai bun la examenul de bacalaureat. 

Rezultatele obținute de elevii noștri, materializate atLunar în notele de la examenul de bacalaureat cât și în parcursul educațional și profesional 

viitor sunt îmbucurătoare și ne motivează. Rezultatele examenul de bacalaureat - atât pentru elevii de la zi cât și pentru cei de la frecvență 

redusă - se situează constant peste mediile înregistrate la nivel de București și la nivel de țară. 

 

 

 



 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

OS1. Menținerea unei promovabilități ridicate la examenul de bacalaureat 

Acțiuni pentru 

atingerea 

obiectivelor 

 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse 

materiale 

Indicatori de 

realizare 

Sursa de 

finanțare 

Analiza rezultatelor la 

examenul de 

bacalaureat realizate 

la nivelul școlii în anul 

școlar 2019–2020 prin 

comparare cu mediile 

pe țară și pe 

municipiul București 

Rate de 

promovabilitate la zi și 

frecvență redusă 

comparate cu medile 

înregistrate la nivel 

național și în București 

 

 

07.09.2020 

 

 

 

 

 

 

Președinte  

Vicepreședinte 

Director 

  

Cadre 

didactice 

care predau 

disciplnele 

de 

bacalaureat 

Diriginți 

Cataloage 

examen  

 

Statistici 

naționale 

 

 

Rata de 

promovare 

pe unitatea 

de 

învățământ 

Fonduri 

proprii 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

Alocarea orelor de 

CDS de la clasele 

terminale către 

disciplinele de 

bacalaureat 

 

Alocarea de timp 

suplimentar pregătirii 

Creșterea nivelului de 

însușire a 

conținuturilor 

 

 

07.09.2020 

 

 

Comisa de orar Cadre 

didactice 

Programe 

școlare 

 

Suporturi de curs 

Număr ore 

CDS alocate 

pregătirii 

examenului 

de 

bacalaureat 

Fonduri 

proprii 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

Monitorizarea 

frecvenței și a 

ritmicității notării la 

Cuantificarea în timp 

real, pentru fiecare 

elev a nivelului de 

Lunar Profesori de 

specialitate, 

diriginți, 

Părinți Cataloage, 

situații ale 

profesorilor 

Număr de 

absențe 

 

Fonduri 

proprii 

Finanțare 



 

disciplinele de 

examen 

 

pregătire. director Număr de 

note 

din 

bugetul 

public 

Organizarea de 

simulări interne la 

clasă 

 

Stabilirea nivelului de 

pregătire în condiții de 

examen 

Începând 

cu 

semestrul 

II 

Profesori de 

specialitate 

Diriginți, 

părinți 

Foi de examen, 

subiecte, 

bareme de 

corectare 

Note 

obținute de 

elevi 

Fonduri 

proprii 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

Raportarea periodică 

a rezultatelor către 

părinți 

Informarea părinților 

și luarea de către 

aceștia a măsurilor 

cuvenite  

Lunar Diriginți, 

profesori de 

specialitate 

Părinți Rapoarte lunare Număr de 

fișe de 

progres 

Fonduri 

proprii 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

Participarea cadrelor 

didactice ce predau 

discipline de examen 

la şedintele/întâlnirile 

cu părinţii şi 

prezentarea situatiei 

reale în care se găsesc 

elevii  

 

Întâlniri individuale și 

de grup cu părinții 

elevilor de la clasa a 

XII-a, inclusiv prin 

videoconferinte 

 

Creșterea implicării 

familiei  

Semestrial 

 

De câte ori 

situația o 

impune 

Vicepreședinte 

 

Cadre 

didactice de 

specialitate 

Părinți Rapoarte lunare, 

testele elevilor 

Număr 

ședințe cu 

părinții 

 

Rată de 

participare 

părinți 

Fonduri 

proprii 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 



 

Utilizarea mediilor 

digitale de învățare în 

vederea creșterii 

calității procesului 

instructiv-educativ  

Îmbunatatirea 
performantei scolare 
Diminuarea 
absenteismului prin 
cresterea atractivitatii 
demersului didactic la 
disciplinele de studiu 
utilizand mediile 
digitale 
Catologul virtual unde 
părinții și elevii pot 
vizualiza temele, 
planificarea 
evaluărilor, 
activităților educative, 
note, medii etc. 

Permanent 

 

 

 

 

Președinte 

 

Director 

Cadre 

didactice  

 

Informatician 

 

Responsabil 

CEAC 

 

 

 

Profesor TIC 

Videoproiectoare 

Table interactive 

Rețea Wireless  

Laptopuri 

 

Număr de 

ore la care 

se folosește 

TIC 

Fonduri 

proprii 

 

 

 

 

 

 

OS2. Derularea de proiecte educaționale care să asigure cointeresarea elevilor și participarea acestora la propriul proces de formare 

Acțiuni pentru 

atingerea 

obiectivelor 

Rezultate așteptate 
(măsurabile) 

Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse 

materiale 

Indicatori de 

realizare 

Sursa de 

finanțare 

Derularea proiectului 

“Zilele lecturii” 

(inclusiv online) 

Stimularea interesului 
elevilor pentru lectura 
unor opere din 
literatura română și 
universală 
 
Parcurgerea 

 

Semestrial  

 

 

 

 

Director 

Profesori 

responsabili: 

Cioc 

Rucsandra și 

Rebekah Chin 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

 

Bibliotecar 

Portofoliul 

proiectului 

 

Cărți din 

biblioteca școlii 

 

Număr elevi 

participanți 

 

Număr titluri 

bibliografice 

Fonduri 

proprii 

 



 

bibliografiei pentru 
examenul de 
bacalaureat într-un 
cadru non-formal 
 
 
 

  Lee 

Membrii ariei 

curriculare 

Limbă și 

comunicare 

Șef arie 

curriculare 

 

 

 

 

Derularea proiectului 

“Pagini de istorie” 

(inclusiv online) 

Aprofundarea de către 
elevi a studiului 
istoriei naționale, cu 
precădere de perioada 
modernă, crucială 
pentru independența, 
unirea și consolidarea 
statului român  
 

Semestrial  

 

 

 

 

  

Director 

Profesori 

responsabili: 

Adina Năstăsie 

și Alexandrina 

Cruceanu 

Membrii ariei 

curriculare Om 

și societate 

Șef arie 

curriculară 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

 

Bibliotecar 

Portofoliul 

proiectului 

 

 

Cărți din 

biblioteca școlii 

 

 

 

 

Număr elevi 

participanți 

 

Număr titluri 

bibliografice 

Fonduri 

proprii 

 

Proiectul “100 

întrebări” 

(inclusiv online) 

Evaluarea sumativă a 
cunoștințelor 
dobândite de elevi pe 
parcursul unui an 
școlar 
 

Iunie 2021 Director 

Profesori 

 Bază date sinteze 

din toate 

disciplinele 

studiate 

Teste sumative 

Număr elevi 

participanți 

 

Procentaje 

obținute de 

Fonduri 

proprii 

Finanțare 

din 

bugetul 



 

elevi public 

OS3. Prezentarea unor exemple de cariere profesionale de succes  

Acțiuni pentru 

atingerea 

obiectivelor 

Rezultate așteptate 
(măsurabile) 

Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse 

materiale 

Indicatori de 

realizare 

Sursa de 

finanțare 

Organizarea 

Conferințelor Cronos 

(inclusiv online) 

Consilierea 
vocațională a tinerilor 
prin prezentarea unor 
exemple de cariere 
profesionale de 
succes. 
Prezentarea diferitelor 
domenii de activitate 
de către profesioniști 
în scopul facilitării 
alegerii traseului 
profesional de către 
elevii liceului Cronos 

Lunar  Coordonator 

proiecte   

Responsabil 

proiect: 

Rucsandra 

Cioc 

Profesioniști 

din diferite 

domenii de 

activitate 

Speakeri 

motivaționali 

Parteneriate 

educaționale 

Număr 

invitați 

 

Număr elevi 

participanți 

 

Fonduri 

proprii 

 

 
  



 

ȚINTA STRATEGICĂ 2: Promovarea unei oferte educaționale în concordanță cu aspirațiile beneficiarilor direcți ai educației  

CONTEXT: Oferta educațională stabileşte pentru fiecare clasă disciplinele/activităţile opţionale realizate în fiecare an şcolar, conform 
numărului total de ore alocat în acest scop prin planurile-cadru de învăţământ aprobate de Ministerul Educației. Se elaborează de către 
Comisia pentru Curriculum din școală, se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă în Consiliul de Administraţie. Este necesară, de 
asemenea, avizarea de către inspectorii de specialitate din cadrul ISMB. 
După aprobarea disciplinelor/activităţilor din CDŞ, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste 
discipline/activităţi devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv. 
Prezenţa la ore şi notele obţinute la disciplinele/activităţile din cadrul curriculumului la decizia şcolii se consemnează în catalog şi fac parte 

din situaţia şcolară semestrială şi anuală a elevului. 

 
 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

OS1. Identificarea cererii și nevoilor de educație a beneficirilor  

Acțiuni pentru 

atingerea obiectivelor 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse 

materiale 

Indicatori 

de realizare 

Sursa de 

finanțare 

Aplicarea de 

chestionare privind 

alegerea CDȘ elevilor și 

părinților 

Proiectarea și implementarea 

de discipline opționale în 

concordanță cu aspirațiile 

educabililor și ale familiilor 

acestora. 

Noiembrie 

2020 

CEAC, șefi de 

catedre 

Părinți, 

elevi 

Chestionare Număr 

respondenți 

Fonduri 

proprii 

OS2. Identificarea resurselor necesare dezvoltării CDȘ 

Acțiuni pentru 

atingerea obiectivelor 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse 

materiale 

Indicatori 

de realizare 

Sursa de 

finanțare 

Identificarea în rândul 

angajaților existenți a 

Listă cadre didactice care vor 

preda CDS în anul școlar viitor 

Decembrie 

2020 

Șefi  

  

CEAC 

Cadre 

 Număr 

cadre 

Fonduri 

proprii 

http://www.cngl.eu/consiliul-profesoral-47/
http://www.cngl.eu/consiliul-de-administra%C5%A3ie-26/


 

persoanelor care pot 

să realizeze și să 

predea CDS-urile 

de catedre didactice didactice 

abilitate să 

predea CDS 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

Specializarea, dacă 

este cazul, a 

profesorilor de CDS 

Abilitarea profesorilor în 

predarea de CDS 

August  

2021 

Director, 

profesori CDS 

CEAC 

CCD 

Organisme 

de formare 

 Număr 

cadre 

didactice 

specializate 

Fonduri 

proprii 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

OS3. Realizarea ofertei școlii în funcție de nevoile beneficiarilor și de resursele existente  

Acțiuni pentru 

atingerea obiectivelor 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse 

materiale 

Indicatori 

de realizare 

Sursa de 

finanțare 

Ateliere de lucru la 

nivelul catedrelor în 

vederea elaborării 

propunerilor CDȘ 

Opționale de aprofundare 
pentru profilul umanist, 
specializarea filologie intensiv 
engleză 

Opțional disciplină nouă 

Decembrie 

2020 

Profesori  

 

Șefi arii 

curriculare 

Comisia 

pentru 

curriculum 

Literatură 

de 

specialitate, 

suporturi 

de curs 

Număr 

ateliere de 

lucru 

 

Număr 

propuneri 

CDS 

Fonduri 

proprii 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

Aprobarea 

programelor pentru 

CDȘ de catre Comisia 

pentru Curriculum 

Acoperirea integrală a orelor 
alocate CDȘ 

Elaborarea și aprobarea 

Ianuarie 

2021 

Profesori  

Șefi arii 

curriculare 

Director 

CP 

 

CA 

Programe 

școlare 

Număr CDS 

aprobate 

Fonduri 

proprii 

Finanțare 

din 



 

 planului de școlarizare pentru 
anul școlar 2021-2022 

bugetul 

public 

Avizarea programelor  

CDȘ de către 

inspectorii de 

specialitate din ISMB 

Toate disciplinele opționale noi 
sunt avizate de inspectorii de 
specialitate din cadrul ISMB 

Mai 2021 Director 

Autori 

programe 

CDȘ 

ISMB Fișe de 

avizare 

Programele 

școlare CDȘ 

Suporturi 

de curs 

Număr CDS 

avizate 

Fonduri 

proprii 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ȚINTA STRATEGICĂ 3: Poziționarea unității de învățământ ca o școală deschisă, cu un climat de siguranță fizică și de dezvoltare personală 

pentru elevi 

CONTEXT: Complexul Școlar CRONOS s-a poziționat în rândul unităților de învățământ bucureștene, încă de la înființare, ca o școală deschisă 

tuturor elevilor, cadrelor didactice și partenerilor sociali, care asigură un climat de siguranță fizică și dezvoltare personală pentru elevii ce îi 

urmează programele de studii.  

În concepția noastră, o educație de calitate trebuie asigurată pe mai multe niveluri: 

- la nivelul procesului didactic, prin analiza elementelor ce țin de implementarea strategiilor didactice centrate pe elev, a serviciilor de sprijin 
educațional necesare asigurării progresului în învățare și dezvoltare, a mecanismelor de evaluare eficientă 
- la nivelul mediului educațional, prin asigurarea componentelor mediului fizic și psihosocial și a strategiilor de disciplină și securitate a elevilor 
în incinta școlii 
- la nivelul curriculum-ului și al activităților extracurriculare, prin analiza modului în care acestea răspund nevoilor de învățare ale elevilor și 
așteptărilor părinților 

- la nivelul managementului școlii, cu referire atât la componenta strategică cât și la cea operațională a acestuia 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

OS1. Facilitarea accesului elevilor la o educație de calitate 

Acțiuni pentru 

atingerea obiectivului 

 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse 

materiale 

 

Indicatori 

de realizare 

Sursa de 

finanțare 

Desfăşurarea  
unor activităţi 
didactice  
activ-participative  
centrate pe elev 

Abordarea inter şi 
transdisciplinară a  
Curriculumului 
Activităţi extracurriculare 
centrate pe elevi. 

Conform 

graficelor 

catedrelor 

Director 

Cadre 

didactice 

Părinți 

Instituții 

partenere 

Auxiliare 

curriculare 

Suporturi de 

curs 

 

Ponderea 

lecțiilor 

activ-

participative 

în total 

Surse 

proprii 

 



 

activități 

Asigurarea calităţii în 
procesul de predare-
învăţare-evaluare, în 
vederea eficientizării 
acestuia 

Situaţii de învăţare adaptate 
nivelului evaluat al elevului 
Alocarea de sarcini 
diferenţiate de învăţare 
Programe de recuperare 
pentru elevii cu 
CES/dificultăţi de învăţare. 

An școlar 

2020-2021 

Director 

Cadre 

didactice 

Diriginți  

Consilierul 

școlar 

Părinți  Fișe de lucru 

diferențiate 

pe nivele de 

performantă 

 

Număr ore 

remediale 

Fonduri 

proprii  

Finanțare 

din 

bugetul 

public  

Formarea 
competenţelor de  
investigare, cercetare, 
iniţiativă  
şi creativitate a 
elevilor 
 

Participarea la  
concursuri de creaţie, de 
proiecte, etc. 
Portofolii conțin metode 
complementare pentru 
evaluarea elevilor 
 

Semestrial  Cadre 

didactice 

Consilier 

școlar 

Alte  

unități de 

învățământ 

Portofoliile 

proiectelorși 

concursurilor 

Număr elevi 

participanți 

Fonduri 

proprii 

 

Întâlniri periodice cu 
părinţii 
(şedinţe, consultaţii, 
inclusiv prin 
videoconferinte) 
 

Consultarea părinţilor în 
eficientizarea  sistemului de 
management şcolar 
Reducerea absenteismului 
prin informarea  părinţilor  
cu privire la situaţiile in care 
elevul lipseşte de la orele de 
curs  
Transparenţă, prin 
consultarea CRP-ului în 
decizii ce influenţează 
activitatea elevilor 

Sedințe cu 

părinții 

Sms 

Telefon 

părinți 

Procese-

verbale 

ședințe 

 

Diriginți 

Cadre 

didactice 

Directori  

Părinții  Procese 

verbale ale 

întâlnirilor  

Număr 

întălniri cu 

părinții 

Fonduri 

proprii 

 



 

OS2. Acces egal la educație 

Acțiuni pentru 

atingerea obiectivului 

 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

 

Termen 

 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

 

Resurse 

materiale 

 

Indicatori 

de realizare 

Sursa de 

finanțare 

 

Asigurarea 
frecventării cursurilor 
de către toți elevii, 
indiferent de 
naționalitate, religie 
sau localitate de 
domiciliu  
 

Admiterea în unitatea de 
învățământ nu include 
criterii discriminatorii 
 
 

Iunie - 

Septembrie 

2021 

Director 

Diriginți 

Secretariatul 

școlii 

Părinți  Fișe de 

înscriere 

Dosare de 

admitere 

Număr elevi 

de alte 

naționalități, 

etnii, religii 

etc. 

Fonduri 

proprii 

 

Actiuni de 
conștientizare, 
prevenire și 
combatere a violenței 
în școală 
 

Mediu școlar sigur  
 

Semestrial  Diriginți  

Director  

Agenți de 

politie de la 

circa 20 

Pliante Număr 

acțiuni 

realizate 

Fonduri 

proprii 

 

OS3. Asigurarea unui mediu plăcut și sigur de lucru, menținerea spațiilor în condiții optime de funcționare 

Acțiuni pentru 

atingerea obiectivului 

 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

 

Termen 

 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

 

Resurse 

materiale 

 

Indicatori 

de realizare 

Sursa de 

finanțare 

Zugrăvirea 

interiorului, realizarea 

eventualelor reparații 

 

Reabilitarea clădirii în 

vederea noului an școlar 

August 

2020 

Vicepreședinte  Firme de 

construcții 

 Suprafață 

pentru care 

s-a realizat 

întreținerea 

Fonduri 

proprii 



 

periodică 

Crearea unei 

ambianțe pozitive 

care să favorizeze 

procesul învățării 

Starea de bine cognitivă a 

elevului 

Starea de bine emoțională 

Starea de bine fizică 

Starea de bine socială 

Bunăstarea spirituală 

 

Permanent 

pe 

parcursul 

anului 

școlar 

Conducerea 

școlii 

Diriginți 

Cadre 

didactice 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Spații 

școlare 

 

Materiale și 

mijloace 

didactice 

Număr 

spații 

amenajate 

Fonduri 

proprii 

OS4. Derularea unor programe de parteneriat interinstituțional, intern și international 

Acțiuni pentru 

atingerea obiectivului 

 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

 

Termen 

 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

 

Resurse 

materiale 

 

Indicatori 

de realizare 

Sursa de 

finanțare 

 

Implementarea 
Proiectului Erasmus 
Plus aprobat in august 
2020 cu titlul Get the 
violence and 
discrimination out of 
your life by sports in 
parteneriat cu 
Germania, Italia, 
Turcia si Portugalia 

Implementarea primei etape 
a etapelor proiectului 
conform calendarului 
 
Proiecte educaţionale  
în parteneriat cu alte 
instituţii 
 

Noiembrie 

2020 

Președinte  

Director 

Coordonator 

de proiecte și 

programe 

ANPCDEFP 

Scoli din 
Germania, 
Italia, 
Turcia si 
Portugalia 
 

 Număr 

mobilități 

realizate 

 

Număr 

participanți 

Finanțare 

prin 

proiecte 

Erasmus+ 

OS5. Promovarea imaginii unității de învățământ 

Acțiuni pentru 

atingerea obiectivului 

 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

 

Termen 

 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse 

materiale 

Indicatori 

de realizare 

Sursa de 

finanțare 



 

Participarea la Targul 
educațional al liceelor 
Mai 2021  

Creșterea vizibilității școlii 
Popularizarea proiectelor 
derulate în școala 
Promovarea valorilor școlii 
Atragerea de noi elevi  

Mai 2021 

 

 

 

Diriginți 

Responsabilul 

școlii cu 

comunicarea 

ISMB 

Școli 

gimnaziale 

Flyere 

Broșuri 

 

Număr 

vizitatori la 

stand 

Resurse 

proprii  

 

Activități de 
promovare în mediul 
online prin site-ul 
școlii și social media  
 

Creșterea vizibilității școlii 
Popularizarea proiectelor 
derulate în școala 
Promovarea valorilor școlii 
Atragerea de noi elevi 

Permanent  Consiliu de 

coordonare 

Informatician  

 

Secretariatul 

școlii 

Firme de 

consultanță 

Site-ul școlii 

Facebook 

Instagram  

Număr lead-

uri 

Fonduri 

proprii 

 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

  



 

ȚINTA STRATEGICĂ 4: Asigurarea resursei umane necesare și a dezvoltării profesionale pentru toți angajații 

CONTEXT: În toate domeniile, dezvoltarea resurselor umane reprezintă o necesitate, fiecare individ trebuie să-şi actualizeze competenţele 

profesionale, pentru a se adapta schimbărilor sociale, economice, politice, culturale etc. Calitatea actului educaţional este condiţionată într-o 

mare măsură de profesionalismul cadrelor didactice. Profesorii joacă diverse roluri într-o sală de clasă, însă unul dintre cele mai importante 

este acela de manager al clasei. Într-o sală de clasă prost gestionată, predarea şi învăţarea eficientă nu se pot realiza. Profesorii eficienţi vor 

realiza progrese cu toţi elevii, indiferent de nivelul de eterogenitate din clasele lor. Profesorul ca manager al clasei de elevi trebuie să aibă o 

viziune de ansamblu asupra învăţământului şi educaţiei, să elaboreze proiecte educaţionale, să organizeze activităţi didactice şi educaţionale, 

să coordoneze elevii în procesul de învăţare, să rezolve situaţii conflictuale, să consilieze elevii cu probleme etc. În contextul generat de criza 

epidemiologică generată de virusul SARS-COV-2, actul educational a fost transferat în mediul online, ceea ce impune o actualizare a tehnicilor 

și instrumentelor de predare utilizate de profesori.   

 
 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

OS1. Angajarea personalului didactic în conformitate cu legislația muncii și cu legislația din domeniul educației 

Acțiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse 

materiale 

Indicatori de 

realizare 

Sursa de 

finanțare 

Identificarea 

necesarului de 

resurse umană la 

nivelul unității 

Lista posturilor disponibile Noiembrie 

2020 

Președinte 

Vicepreședinte 

Director 

ISMB, IS  S6 Organigrama 

școlii 

Număr 

posturi 

vacante 

Fonduri 

proprii 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 



 

Publicarea posturilor 

vacante conform 

metodologiei 

specifice în vederea 

ocupării lor prin 

concurs național 

Ocuperea posturilor prin 

concurs național  

Iulie – 

August 

2021 

Președinte 

Vicepreședinte 

Director 

 

ISMB, IS  S6 Machete 

încadrare 

Număr 

posturi 

ocupate 

Fonduri 

proprii 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

 

 

Organizarea de 

concursuri/testări 

pentru posturile 

neocupate prin 

concurs național 

 

Ocuparea posturilor 

didactice vacante cu 

personal didactic calificat 

Octombrie 

2020 

Consiliul de 

administrație 

 

Director  

Inspectoratul 

Școlar  

Sector 6 

ISMB 

Subiecte de 

concurs 

Bareme de 

corectare 

Număr 

posturi 

ocupate 

Fonduri 

proprii 

 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

OS2. Înscrierea la programe de formare continua a cadrelor didactice în domeniul specialității și al didacticii disciplinei inclusiv axate pe 
tehnici de predare online 

Acțiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse 

materiale 

Indicatori de 

realizare 

Sursa de 

finanțare 

Identificarea 

necesarului de 

formare la nivelul 

Liste cu necesarul de 

formare 

Septembrie  

2020 

Director 

Șefi de catedră 

 

CEAC Dosarele de 

personal 

Număr cadre 

didactice 

formabile 

Fonduri 

proprii 

 



 

personalului  

Înscrierea cadrelor 
didactice la 
programele de 
formare specifice 
obiectivului enunţat  
 

Îmbunătățirea 

competențelor profesionale 

ale cadrelor didactice 

formate 

 

 

Diversificarea formării 

profesionale inițiale prin 

participarea la traininguri cu 

privire la utilizarea 

instrumentelor digitale si a 

platformelor digitale de 

invatare 

 

 

Obținerea gradelor 

didactice  

An școlar 

2020-2021 

 

 

1- 10  

septembrie 

2020 

 

 

Octombrie 

2020 – 

Mai 2021 

 

Director 

 

 

 

Responsabili 

catedre 

 

 

 

Cadre 

didactice 

 

 

Instituții de 

formare 

profesională 

 

ISMB 

 

 

 

 

Universități 

Fișe de 

înscriere la 

gradele 

didactice 

 

 

 

 

 

 

Rapoarte și 

procese-

verbale ale 

inspecțiilor 

Număr cadre 

didactice 

înscrise 

Fonduri 

proprii 

 

 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

Elaborarea unui plan 
de formare și 
perfecționare 
internă pentru 
profesorii debutanți 
 

Activități de 
perfecționare/formare 
continuă a  cadrelor 
didactice debutante din 
școală 
 

Organizarea și desfășurarea 

Semestrial 

 

 

 

 

 

CA 

Director 

Responsabili 

arii curriculare 

CEAC Materiale 

didactice 

Număr 

formări 

debutanți 

Finațare 

proprie 



 

de întâlniri de lucru, mese 
rotunde, ședințe în sprijinul 
formarii profesionale 
continue 

 
Realizarea unor lecţii 
demonstrative în  
cadrul comisiilor metodice 
 

Includerea în cadrul 
activităţilor metodice din 
şcoală a unor simulări 
vizând evaluarea lucrărilor 
de la Examenul de 
Bacalaureat  
 

 

Anual 

OS3. Monitorizarea și coordonarea activității cadrelor didactice 

Acțiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse 

materiale 

Indicatori de 

realizare 

Sursa de 

finanțare 

Realizarea și 

comunicarea 

programului de 

asistențe 

 

Asistarea cadrelor didactice 

la cel puțin 1-2 ore pe 

semestru 

 

 

Septembrie 

2020 

Februarie 

2021 

 

Director 

Șefi catedre 

 

CEAC Grafice 

semestriale 

de asistență 

la ore  

Număr 

asistențe 

programate 

Fonduri 

proprii 

 

 

Finanțare 



 

din 

bugetul 

public 

 

Realizarea de 
asistenţe şi 
interasistenţe la 
disciplinele de 
examen în vederea 
asigurării schimbului 
de bune practice 
(inclusiv online) 
 

Dezvoltarea competențelor 
de predare a cadrelor 
didactice, centrată pe 
dezvoltarea de  competențe 
cheie, prin abordarea 
creativă a curriculum-ului 
national 
 
Schimb de bune practici 

Semestrial  

 

 

1-2/ 

semestru 

Responsabili 

catedre 

 

 

Cadre 

didactice 

 

CEAC Fișe de 

asistență 

Număr de 

asistențe 

realizate 

Fonduri 

proprii 

 

 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

 

Comunicarea de 
feed-back 
 

Calificativul acordat  
Observații referitoare la 
lecție 

Conf 

graficului 

de 

asistență  

 

Director 

Șefi catedre 

CEAC 

 

Cadre 

didactice 

Fișe de 

asistență 

Distribuția 

calificativelor 

Fonduri 

proprii 

 

 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

 

OS4. Evaluarea performanțelor cadrelor didactice în baza unor standarde și criterii unitare  

Acțiuni pentru Rezultate așteptate Termen Persoane Parteneri Resurse Indicatori de Sursa de 



 

atingerea 

obiectivului 

 

(măsurabile) responsabile materiale realizare finanțare 

Stabilirea și 

comunicarea 

criteriilor de 

evaluare 

Fișa tip de evaluare Septembrie 

2020 

Director  

Consiliul de 

administrație 

CRP 

CRE 

CEAC 

Fișa de 

evaluare/ 

auto-

evaluare a 

personalului 

didactic și 

didactic 

auxiliar 

Număr 

indicatori de 

performanță 

Fonduri 

proprii 

 

 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

 

Efectuarea 
evaluărilor 

Calificative individuale 

 

Septembrie 

2020 

 

 

Membrii CA 

 

CRP 

CRE 

CEAC 

Fișa de 

evaluare/ 

auto-

evaluare a 

personalului 

didactic și 

didactic 

auxiliar 

 

Distribuția 

califictivelor 

Fonduri 

proprii 

 

 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

 

Feed-back evaluari, 
măsuri de 
îmbunățățire 

Cursuri de formare și 

perfecționare profesională  

Înscrierea la grade didactice 

Septembrie 

– 

Octombrie 

Director 

 

Cadre 

didactice 

Oferte de 

cursuri 

Număr 

cursuri de 

formare 

Fonduri 

proprii 

 



 

2020  

Număr 

angajați 

înscriși la 

cursuri sau 

grade 

didactice 

 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

 

 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 5: Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a școlii în vederea promovării unui proces educațional performant 

CONTEXT: Clădirile, sălile de clasă, laboratoarele şi dotările – într-un cuvânt, infrastructura educaţională - constituie elemente vitale ale 

mediilor de învăţare din şcoli. Din punct de vedere al dotărilor, școala noastră răspunde cerințelor unui învățământ modern. Cu toate acestea, 

spațiile utilizate în prezent de școală nu sunt foarte mari, ceea ce face ca potențialul viitor de extindere a activității să  fie limitat. Din această 

perspectivă, extinderea spațiilor școlii reprezintă un obiectiv de viitor, un prim pas în acest sens fiind achiziționarea, dacă va fi posibil, a cel 

puțin uneia din proprietățile învecinate. 

În contextul pandemiei Covid-19, baza materială a școlilor trebuie adaptată atât din punct de vedere al asigurării condițiilor de distanțare 

necesare în varianta derulării în sistem fizic a cursurilor cât și a infrastructurii necesare cursurilor online/în sistem mixt. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

OS1. Achiziționarea de materiale și mijloace didactice specifice necesare procesului de predare online sau în sistem mixt 

Acțiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate așteptate (măsurabile) Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Indicatori de 

realizare 

Sursa de 

finanțare 

Achiziționarea de camere 

video performante, 

microfoane, boxe pentru 

Îmbunătățirea calității sesiunilor de 

predare online 

Septembrie 

2020 

Vicepreședinte Firme de 

profil 

Număr 

echipamente 

achiziționate 

Fonduri 

proprii 



 

live streaming 

Achiziționarea de tablete 

cu pen interactiv pentru 

profesori 

La orele online, profesorii vor 

putea scrie pe tabletă în mod 

similar felului în care utilizau tabla 

la orele în format fizic. 

Septembrie 

2020 

Vicepreședinte Firme de 

profil 

Număr 

echipamente 

achiziționate 

Fonduri 

proprii 

Îmbunătățirea conexiunii 

internet (bandă și rețea 

internă) 

Creșterea capacității de conexiuni 

simultane a rețelei interne 

Creșterea vitezei de upload și 

download per utilizator 

Septembrie 

2020 

Vicepreședinte Firme de 

profil 

Viteză bandă 

rețea 

Fonduri 

proprii 

Înlocuirea ecranelor 

SAMSUNG FLIP 1 (55 

inch) din sălile 1, 2 și 5 cu 

modelul nou SAMSUNG 

FLIP 2 (65 inch) 

 

Îmbunatățirea vizibilității datorate 

ecranului mai mare 

Facilități suplimentare de utilizare 

oferite de noul model 

Decembrie 2020 Vicepreședinte Firme de 

profil 

Număr 

echipamente 

achiziționate 

Fonduri 

proprii 

Achiziționarea de 

mobilier școlar individual 

pentru cursurile în format 

fizic 

Asigurarea distanțării între elevi Septembrie 

2020 

Vicepreședinte Firme de 

profil 

Număr 

elemente 

achiziționate 

Fonduri 

proprii 

OS2. Asigurarea bazei materiale și a resurselor necesare procesului educațional 

Acțiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate așteptate (măsurabile) Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Indicatori de 

realizare 

Sursa de 

finanțare 

Realizarea necesarului de 

materiale didactice pe 

Liste cu necesarul de achiziționat August 2020 Șefi arii 

curriculare 

Profesori Cantități 

identificate 

Fonduri 

proprii 



 

fiecare disciplină în parte 

Achiziționarea 
materialelor didactice în 
funcţie de necesităţile pe 
discipline 
 

Derularea unui proces instructiv-

educativ de calitate 

 

Septembrie 

2020 și 

permanent pe 

parcursul anului 

școlar 

Conducerea 

școlii 

Firme de 

profil 

Cantități 

achiziționate 

Fonduri 

proprii 

Încheierea contractelor 
cu bazele sportive în 
vederea derulării orelor 
de educație fizică 

Derularea orelor de educație fizică 

în condiții optime și de siguranță 

sanitară 

Septembrie 

2020 

Consiliul de 

administrție 

Swiming 

Team 

Libra 

Phoenix 

Sport 

Procentul de 

acoperire a 

necesarului 

Fonduri 

proprii 

OS3. Aplicarea proiectelor de investiții și de reparații 

Acțiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate așteptate (măsurabile) Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Indicatori de 

realizare 

Sursa de 

finanțare 

Verificarea funcţionării 
permanente şi integrale a 
bazei materiale din şcoală 
 

Efectuarea un control atent al 
intregii baze materiale, verificarea 
instalaţiilor de încălzire, canalizare 
şi iluminat 
 

Septembrie2020 

 

Vicepreședinte 

Director 

Firme de 

profil 

Cantități de 

lucrări 

necesare 

identificate 

Fonduri 

proprii 

Efectuarea operațiunilor 

de reparații curente și 

igienizare a spațiilor 

pentru noul an școlar 

Remedierea deficiențelor de 

funcționare 

Întreținerea spațiilor la un 

standard corespunzător 

 

01.09.2020 

și ori de câte ori 

situația o cere 

Vicepreședinte  Firme de 

construcții 

și curățenie 

Cantități de 

lucrări 

realizate 

Fonduri 

proprii 



 

OS4. Extinderea bazei materiale a școlii prin achiziționarea proprietăților vecine 

Acțiuni pentru atingerea 

obiectivului 

 

Rezultate așteptate (măsurabile) Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Indicatori de 

realizare 

Sursa de 

finanțare 

Achiziționarea, în măsura 

în care vor deveni 

disponibile, a 

proprietăților vecine 

Extinderea curții școlii 

Asigurarea terenului pentru 

eventuale construcții viitoare care 

vor deservi școala 

Permanent Consiliul de 

coordonare 

Vecini Număr 

proprietăți 

achziționate 

Fonduri 

proprii 

(venituri 

curente și 

rezerve din 

anii 

anteriori) 

Continuarea constituirii 

de rezerve la nivelul 

unității 

Asigurarea fondurilor necesare 

investițiilor viitoare 

Permanent Consiliul de 

coordonare 

Vecini Valoare 

rezerve 

constituite 

Fonduri 

proprii 

(venituri 

curente și 

rezerve din 

anii 

anteriori) 

 

 
 
 
 
 
 



 

ȚINTA STRATEGICĂ 6: Asigurarea măsurilor de funcționare a unității de învățământ pe perioada pandemiei Covid-19 

CONTEXT: Redeschiderea școlilor necesită o largă asumare în societate în contextul importanței accesului echitabil la educație și, totodată, 

este nevoie de o responsabilizare a tuturor actorilor implicați și respectarea tuturor normelor prevăzute în acest context, scopul fiind acela de 

a diminua riscul de infecție. Principiile generale care stau la baza normelor de protecție a sănătății populației în contextul epidemiei cu noul 

coronavirus sunt protecția individuală, protecția colectivă, combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare a germenilor și izolarea celor 

bolnavi și contaminați. Purtarea obligatorie a măștii de către elevi și întregul personal al unității de învățământ, atât în timpul orelor de curs, 

cât și în timpul recreației (în spațiu închis), igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curățeniei și dezinfecției în unitățile de învățământ, separarea 

și limitarea contactului între elevi din clase diferite, neparticiparea la cursuri a elevilor ce prezintă febră sau simptome caracteristice pentru 

infecția cu Sars-Cov-2 sunt măsuri esențiale de prevenție. Părinții vor fi încurajați să participe la educația pentru igienă și sănătate a copiilor, astfel 

încât revenirea în școală să fie în siguranță. Părinții vor fi încurajați să monitorizeze starea de sănătate a copiilor și să acționeze responsabil. 

Totodată, ne așteptăm ca în anul școlar 2020-2021 parte a activităților de predare – învățare – evaluare să se deruleze online sau hibrid. În acest 

context este necesară instruirea profesorilor și a elevilor astfel încât procesul didactic să continue la un nivel cât mai bun. 

 

 

OS1. Pregătirea spațiilor unității de învățământ, înainte de deschiderea anului școlar 

Acțiuni pentru 

atingerea obiectivelor 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse 

materiale 

Indicatori 

de realizare 

Sursa de 

finanțare 

Evaluarea 

infrastructurii 

existente 

Sunt identificate spațiile de 

care școala dispune și care 

pot fi folosite în procesul 

de învățământ, precum și 

un spațiu pentru izolarea 

temporară a cazurilor 

suspecte  

11 

Septembrie 

2020 

Consiliul de 

coordonare 

Director 

Diriginți 

Medic 

școlar 

Profesori 

DSP 

ISMB 

IS Sector 6 

Baza materială 

a școlii 

Capacitate 

primire elevi 

Fonduri 

proprii 



 

Organizarea spațiilor: 

 Stabilirea 

sălilor de clasă 

pe fiecare 

formațiune de 

studiu 

 Stabilirea 

spațiilor 

administrative, 

cancelarie etc. 

 Stabilirea 

circuitelor 

funcționale 

 Stabilirea 

spațiilor de 

recreere în 

pauze 

 Stabilirea 

accesului la 

toalete 

 Așezarea 

băncilor astfel 

încât să se 

asigure 

Asigurarea condițiilor 

igienic-sanitare pentru 

derularea în siguranță a 

procesului didactic în 

condițiile specifice Covid-

19 

11 

Septembrie 

2020 

Consiliul de 

coordonare 

Director 

Diriginți 

Medic 

școlar 

Profesori 

DSP 

ISMB 

IS Sector 

Baza materială 

a școlii 

Număr 

spații și 

capacitate 

pe fiecare 

destinație 

Fonduri 

proprii 



 

distanțarea 

fizică de 1 

metru între 

elevi sau 

dotarea 

băncilor cu 

separator în 

situația în care 

distanțarea 

fizică nu poate 

fi asigurată 

Stabilirea necesarului 

de materiale de 

curățenie, igienă și 

dezinfecție și 

materiale informative 

Liste de materiale necesare 04.09.2020 Director, medic 

școlar 

Medic 

școlar 

DSP 

ISMB 

IS Sector  

Materiale de 

curățenie, 

igienă și 

dezinfecție 

Materiale 

informative 

Cantități 

necesare 

Fonduri 

proprii 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

Achiziționarea 

materialelor de 

curățenie, igienă și 

dezinfecție și 

materiale informative 

 

 

Asigurarea materialelor 

necesare derulării în 

siguranță a procesului 

didactic în condițiile 

specifice Covid-19 

 

11.09.2020 

Președinte  

Vicepreședinte 

Director 

  

 Dezinfectanți 

Produse de 

igienă  

Cantități 

achiziționate 

Fonduri 

proprii 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 



 

Realizarea planului de 

curățenie și a 

procedurilor specifice 

în contextul pandemiei 

Covid-19 

Procedura privind 

prevenirea și combaterea 

infectării cu virusul SARS- 

COV2 

Procedură privind 

modalitățile de desfășurare 

a activităților didactice în 

unitatea de învățământ în 

condiții de pandemie  

Procedura de triaj a elevilor 

Procedura de pregătire a 

școlii pentru prevenirea 

infecției cu SARS - COV2 

Procedură privind izolarea 

elevilor bolnavi 

Procedură de pregătire a 

școlii în condiții de 

siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu SARS- 

COV2 

11.09.2020 CEAC 

Director 

Serviciul 

extern 

Planul de 

curățenie 

 Fonduri 

proprii 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

 

Instruirea personalului 

pentru aplicarea 

planului de măsuri 

Însușirea de către personal 

a procedurilor 

11.09.2020 Responsabil 

SSM 

Personalul 

școlii 

Serviciu 

COD PO 1.57 - 

Procedura 

privind 

Număr 

persoane 

instruite 

Fonduri 

proprii 

 



 

extern instruirea 

personalului și 

comunicarea 

de informații 

pt elevi și 

părinți privind 

masurile de 

prevenire a 

infecției cu 

SARS – COV2 

 

 

Număr 

instruiri 

periodice 

OS2. Pregătirea infrastructurii de predare în contextul pandemiei Covid-19 

Acțiuni pentru 

atingerea obiectivelor 

Rezultate așteptate 

(măsurabile) 

Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Resurse 

materiale 

Indicatori 

de realizare 

Sursa de 

finanțare 

Cercetarea 

caracteristicilor 

platformelor de 

învățare on-line 

disponibile 

Identificarea 

platformei/platformelor 

optime pentru a fi utilizate 

în anul școlar 2020-2021 

01.09.2020 Consiliul de 

coordonare 

Director 

Informatician 

Profesori 

Consultant 

IT 

Platforma 

online 

Microsoft 

Teams 

Platforme 

online 

identificate 

Fonduri 

proprii 

Finanțare 

din 

bugetul 

public 

Procurarea 

abonamentelor și 

setarea conturilor de 

utilizatori 

Disponibilitatea 

platformelor pentru 

utilizare 

11.09.2020 Vicepreședinte 

Informatician 

Profesori 

Consultant 

IT 

Abonamente 

Conturi 

utilizatori 

cadre 

Număr 

abonamente 

Fonduri 

proprii 

Finanțare 

din 



 

didactice și 

elevi 

bugetul 

public 

Elaborarea la nivelul 

școlii de ghiduri de 

utilizare a platformelor 

digitale pentru elevi și 

profesori 

Deprinderea de către elevi 

și profesori a abilităților de 

utilizare a platformelor 

online 

11.09.2020 Vicepreședinte, 

Informatician 

Profesori, 

elevi, 

părinți 

Ghiduri, 

tutoriale 

Număr 

ghiduri 

realizate 

Fonduri 

proprii 

 

Realizarea de 

traininguri pentru 

personalul școlii în 

utilizarea platformelor 

Deprinderea de către 

profesori a abilităților de 

utilizare a platformelor 

online 

11.09.2020 Vicepreședinte, 

Informatician 

Profesori, 

elevi, 

părinți 

Ghiduri, 

tutoriale 

Număr 

instruiri 

Număr 

persoane 

instruite 

Fonduri 

proprii 

 

Monitorizarea si 

consilierea 

utilizatorilor 

Remedierea 

disfuncționalităților 

Îmbunatățirea utilizarii 

Permanent Vicepreședinte, 

Informatician 

Profesori, 

elevi, 

părinți 

Ghiduri, 

tutoriale 

Număr 

persoane 

consiliate / 

situații 

remediate 

Fonduri 

proprii 

 

Apdatarea, 

completarea și 

îmbunătățirea 

platformelor și a 

tehnicilor de lucru 

online 

Remedierea 

disfuncționalităților 

Îmbunatățirea utilizarii 

Permanent Vicepreședinte, 

Informatician 

Profesori, 

elevi, 

părinți 

Ghiduri, 

tutoriale 

Număr 

persoane 

consiliate / 

situații 

remediate 

Fonduri 

proprii 

 

 


