
 



 

Domenii de 

activitate 

Ţinte Acţiuni Rezultate aşteptate Resurse Responsabili Termene Monitorizare 

Capacitatea 

instituţională 

Criteriul: baza 

materială 

îmbunătăţirea 

dotării 

spaţiilor 

şcolare 

• Identificarea 

nevoilor de dotare 

ale şcolii 

• Estimarea 

costurilor 
• Identificarea 

resurselor 

materiale 

necesare 

• Achiziţionarea 

mijloacelor 

didactice 

necesare 

• Dotarea   spaţiilor 
şcolare  cu  noile 
materiale 
didactice 

• Asigurarea 
accesibilităţii 
elevilor             şi 
cadrelor didactice 
la noile mijloace 
didactice 

• Diseminarea 
rezultatelor 
activităţilor 

• Evaluarea 
activităţilor 

• Spaţii       şcolare 

echipate conform 

normativelor    de 

dotare minimală 

• Diversificarea 

metodelor       de 

predare-învăţare- 

evaluare 

• încurajarea 

inovării didactice 

• Creşterea: 

· calităţii actului 

educativ 

· interesului 
elevilor pentru 
propria formare 

· procentului   de 
promovabilitate 

· numărului    de 
elevi înscrişi 

· prestigiului 
şcolii în 
comunitatea 
locală 

Resurse 

umane: 

Director 

Cadrele 

didactice 

Contabil 

Resurse 

materiale: 

Bugetare 

Extrabugetare 

CA. 

Consiliul 

Profesoral 

Comisii 

metodice 

Consiliul 

Reprezentativ 

al părinţilor 

Contabilitate 

  Oct.2018 

 

 

  Nov.2018 

 

 

 

  

 

 Mart.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 
 

 

Monitorizare: 

CA. 

Evaluare: 

CA. 

CEAC 

Comisii 

metodice 



Rezultatele 

invatarii 

îmbunătăţirea 

rezultatelor 

invatarii 

• Identificarea 
elevilor 
• Identificarea 
resurselor 
• Organizarea 

activităţilor 

• Diseminarea 

rezultatelor 

activităţilor 

• Evaluarea 

activităţilor 

• Asigurarea 
condiţiilor 
adecvate de 
invatare 

• îmbunătăţirea 
relaţiilor profesor 
elevi 
• Creşterea calităţii 
educaţiei prin 
participare la 
proiecte 

Resurse    ) 
umane: 
Comisia 
dirigintilor 

CA. 
Consiliul 
profesoral 

Resp.educativ 

CEAC 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

Monitorizare: 
Consiliul 
profesoral 
Consiliul 
reprezentativ al 
părinţilor 

Evaluare: 

CA. CEAC 

Managementul 

calităţii/ 

optimizarea 

procedurilor de 

predare-invatare- 

evaluare 

Exploatarea 

dotărilor 

cabinetului 

informatica 

• Identificarea 
resurselor 
materiale/umane 

• Analizarea 
ofertelor existente 

• Evaluarea 
rezultatelor 
activităţilor 

• Creşterea calităţii 
actului educativ 

• Accesarea 
mijloacelor      de 
învăţământ 
multimedia 

• Utilizarea TIC în 
procesul          de 
predare-învăţare- 
evaluare 

• încurajarea 
inovării didactice 

• Promovarea 
învăţării   asistate 
de calculator 
• Creşterea 
interesului 
elevilor pentru 
studiu prin 
folosirea 
mijloacelor 
moderne 
• încurajarea 
formării continue 
 
 
 

Resurse 

umane: 

Administrator 
de reţea 
Contabil 
Resurse 

materiale: 
Bugetare 
Extrabugetare 

CA. 
Consiliul 
profesoral 
Consiliul 

Reprezentativ 

al Părinţilor 
Comisia de 

analizare a 

ofertelor 
Contabilitate 

Permanent Monitorizare: 
Consiliul 
profesoral 
Consiliul 
Reprezentativ al 
Părinţilor 
Evaluare: 
CA. 
Comisia de 
asigurare a 
calităţii CEAC 
Contabilitate 



 

Eficacitate 

instituţională 

Criteriul: activitatea            

de cercetare 

ştiinţifică sau 

metodică 

Implicarea 

cadrelor 

didactice în 

proiecte de 

dezvoltare 

• Participarea 

cadrelor didactice 

la proiecte de 

dezvoltare 

ştiinţifică şi 

metodică 

• Diseminarea 

rezultatelor 

• Schimburi        

de 

experienţa 

• Introducerea 
noutăţilor/ex.de 
bune practici 

• Publicare articole 
de specialitate 

• Promovarea 

inovării didactice 

• Diversificarea 

strategiilor de 

învăţare • Motivarea 

elevilor     pentru 

studiu 

• Creşterea 
performanţelor 
elevilor 

• îmbunătăţirea 
actului educativ 

Resurse 

umane: 

Comisia     de 

perfecţionare 

metodică 

Comisii 

metodice 

Resurse 

materiale: 

Bugetare 
Extrabugetare 

CA. 
Consiliul 

Profesoral 

Permanent Monitorizare: 

Consiliul 

profesoral 

 

Evaluare: 

CA. 

CEAC 

Contabilitate 

Comisiile 

metodice 


