
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. PROGRAME CARE SUSȚIN ȚINTELE STRATEGICE 

 

 Pentru realizarea țintelor strategice menționate în proiect au fost definite următoarele programe: 

1. Programul de reconsiderare a managementului la nivelul școlii și al clasei. 

2. Programul de îmbunătățire a calității actului didactic. 

3. Programul de dezvoltare și modernizare a bazei materiale. 

4. Programul de promovare a imaginii școlii. 
 

 VII.1. Programul de reconsiderare a managementului la nivelul școlii și al clasei.  

 T1. Reconsiderarea managementului la nivelul școlii și al clasei 

Obiectiv operațional 1: Implementarea instrumentelor pentru managementul calității 

Nr. 

Crt. 
Acțiunea  Rezultate așteptate Termen Responsabilități Resurse  

Indicatori de 

performanță 

1.  
Constituirea CEAC – alegerea 

membrilor CEAC  
CEAC înființată  15.11.2020 

Director 

Director adjunct 
- 

Procese-verbale CP, 

CA. 

Decizie de 

constituire a 

comisiei 

2.  Elaborarea RAEI  RAEI elaborat 15.10.2020 

Coordonator 

CEAC 

Membri CEAC 

Chestionare 

satisfacția 

educabililor 

Plan de 

îmbunătățire a 

calității serviciilor 

educaționale 

3.  

Implementarea măsurilor de 

îmbunătățire a calității 

stabilite prin planul de 

îmbunătățire pentru anul 

școlar următor 

Personal informat asupra 

măsurilor de îmbunătățire 

propuse 

20.10.2020 
Director  

Director adjunct 

Plan de 

îmbunătățire 

Proces-verbal CP, 

CA 

4.  

Elaborarea strategiei de 

observare privind parcurgerea 

programelor școlare, notarea 

Informări privind 

respectarea planificărilor 

calendaristice elaborate, 

Noiembrie 

2020 -

Ianuarie 2021 

Echipa 

managerială 

CEAC 

Consumabile 

Rapoarte periodice 

Fișe de observare a 

lecțiilor 



ritmică, progresul școlar, 

calitatea lecțiilor 

numărul de note acordate și 

adaptarea demersului 

didactic în funcție de 

particularitățile claselor 

Martie – Mai 

2021 

Responsabili CM Grafice de asistențe 

5.  
Prezentarea procedurilor 

elaborate 

Diseminarea informațiilor 

în scopul aplicării corecte a 

procedurilor 

Anul școlar 

2020-2021 

Echipa 

managerială CEAC 
Consumabile Proceduri 

6.  

Afișarea graficului de 

monitorizare, control și 

evaluare, precum și realizarea 

acțiunilor prevăzute 

Stabilirea punctelor tari și 

punctelor slabe/ 

eficientizarea activității 

prin cuantificarea 

îndeplinirii sarcinilor 

Anul școlar 

2020-2021 

Echipa 

managerială 

CEAC 

Responsabil CM 

Consumabile 
Rapoarte  

Fișe de evaluare 

 

T1. Reconsiderarea managementului la nivelul școlii și al clasei 

Obiectiv operațional 2: Implicarea factorilor în luarea deciziilor 

Nr. 

Crt. 
Acțiunea  Rezultate așteptate Termen Responsabilități Resurse  

Indicatori de 

performanță 

1.  

Participarea la stagii de 

formare în domeniul 

managementului educațional 

sau al clasei  

Nr. persoane abilitate. 

Stimularea dezvoltării 

carierei 

Anul școlar 

2020-2021  

Resp. Comisiei de 

perfecționare 

Director 

Oferta CCD, 

ISJ HR, 

ONG-uri 

Adeverințe 

Certificate formare  

2.  Constituirea comisiilor  

Stabilirea comisiilor care 

funcționează la nivelul 

unității școlare  

02 - 

12.09.2020 

Director 

Director adjunct 
- 

Decizii de 

constituire a 

comisiilor 

Procese-verbale CP, 

CA 

3.  
Elaborarea planurilor de 

activitate  

Proiectarea activității 

comisiilor  
20.10.2020 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii 

comisiilor 

Dosarele 

catedrelor/co

misiilor 

Completarea 

documentelor 

comisiilor 

4.  

Implicarea șefilor de 

subcomisii în asistențe la ore, 

evaluarea membrilor 

catedrelor, dezvoltarea bazei 

materiale, amenajarea 

Îndeplinirea rolurilor, 

responsabilităților și 

atribuțiilor 

Anul școlar 

2020-2021 

 

Director 

Resp. comisiilor 

Dosarele 

catedrelor/ 

comisiilor 

Fișe de observare a 

lecțiilor 

Fișe de evaluare 

Procese-verbale de 

evaluare obiectivă 



cabinetelor, transmiterea 

informațiilor 

 

 

 

T1. Reconsiderarea managementului la nivelul școlii și al clasei 

Obiectiv operațional 2: Implicarea factorilor în luarea deciziilor 

Nr. 

Crt. 
Acțiunea  Rezultate așteptate Termen Responsabilități Resurse  

Indicatori de 

performanță 

5.  

Constituirea CA prin alegerea 

membrilor interni și solicitarea 

desemnării reprezentanților 

externi 

CA instituit legal, conform 

noilor reglementări 

În funcție de 

desemnarea 

membrilor 

CL , CȘE 

Director 
OMEN 4619/ 

22.09.2014 

Procese-verbale CP 

Adrese solicitări  

Decizii 

6.  

Aplicarea procedurii de 

evaluare anuală a personalului 

didactic și didactic auxiliar  

Eficientizarea activității de 

evaluare prin aplicarea 

corectă a criteriilor 

obiective de evaluare  

30.09.2020 Director adjunct  

Legislația 

subsecventă 

Legii 

Educației 

Naționale 

Documente 

procedurale 

Procese-verbale CA, 

CP 

7.  
Revizuirea fișei postului pentru 

personalul  

Asumarea atribuțiilor din 

fișa postului în concordanță 

cu fișa de autoevaluare/ 

evaluare anuală 

01.11.2020 

Director 

Director adjunct 

Secretar șef 

Legislația 

subsecventă 

Legii 

Educației 

Naționale 

Fișele postului 

revizuite și semnate  

8.  

Proiectarea/organizarea 

activității: 

− Elaborarea proiectului de 

încadrare 

− Elaborarea proiectului 

planului de școlarizare 

− Elaborarea proiectului de 

buget  

− Elaborarea ofertei 

educaționale 

Implicarea comisiilor prin 

efectuarea de propuneri 

pentru proiectul de 

încadrare, proiectul plan de 

școlarizare și oferta 

educațională 

Conform 

termenelor  

Director 

Director adjunct 

Resp. comisii 

Consumabile 

Legislația în 

vigoare 

Procese-verbale CP, 

CA, comisii 

 

  



T1. Reconsiderarea managementului la nivelul școlii și al clasei 

Obiectiv operațional 3: Susținerea tinerilor și părinților în acțiuni de implicare și asumare a responsabilității în viața școlii și a 

comunității 

Nr. 

Crt. 
Acțiunea  Rezultate așteptate Termen Responsabilități Resurse  

Indicatori de 

performanță 

1.  

Reorganizarea CȘE: 

− Desemnarea reprezentanților 

claselor 

− Alegerea președintelui și 

vicepreședintelui 

Depunerea candidaturilor, 

campanie, vot democratic 

Septembrie – 

octombrie 

2020 

Director adjunct 

Președinte CȘE 

Liste și 

buletine de 

vot 

CȘE nou  

Procese-verbale 

CȘE 

2.  

Desemnarea reprezentanților 

CȘE în CEAC comisia de 

disciplină, comisia de 

securitate și prevenire a 

violenței 

Întărirea rolului CȘE în 

viața școlii 

Septembrie – 

noiembrie 

2020 

Director adjunct 

Președinte CȘE 
- 

Procese-verbale 

CȘE 

3.  

Implicarea CȘE în elaborarea 

programului activităților 

educative pentru anul școlar 

2020-2021 și a programului 

,,Școala altfel” 

Întărirea rolului CȘE în 

viața școlii  

Septembrie 

2020 

Director adjunct 

Președinte CȘE 
- 

Nr. activități 

propuse  

Documente 

procedurale 

4.  

Participarea elevilor la 

evenimentele activităților  și 

manifestările din viața școlii și 

a comunității  

Implicare și asumarea 

responsabilității în viața 

școlii și a comunității  

Anul școlar 

2020-2021 

Director adjunct 

Consilier educativ 

Președinte CȘE 

Programul 

activităților 

educative 

Nr. participanți 

Nr. activități 

5.  
Alegerea comitetelor de părinți 

pe clase  

Comitete de părinți 

actualizate 
15.10.2020 Diriginți ROI 

Formulare comitete 

de părinți 

6.  

Desemnarea reprezentanților 

CRP în structurile comisiilor 

de lucru de la nivelul școlii 

CEAC, comisia de disciplină, 

CA, comisia pentru securitatea 

elevilor și prevenirea violenței 

Întărirea rolului CRP în 

viața școlii 
15.11.2020 

Director 

Director adjunct 
ROI Răspunsuri solicitări 

7.  
Participarea părinților la 

evenimentele, activitățile și 

Implicarea și asumarea 

responsabilității părinților în 

viața școlii 

Anul școlar 

2020-2021 

Președinte CRP 

Director 

Director adjunct 

- 
Nr. participări/ nr. 

activități 



manifestările din viața școlii și 

a comunității 

 

T1. Reconsiderarea managementului la nivelul școlii și al clasei 

Obiectiv operațional 4: Promovarea comunicării deschise, eficiente, climatului de colaborare şi cooperare 

Nr. 

Crt. 
Acțiunea  Rezultate așteptate Termen Responsabilități Resurse  

Indicatori de 

performanță 

1.  

Stabilirea gradului de 

satisfacţie a beneficiarilor 

față de activitatea 

personalului didactic 

auxiliar, nedidactic și de 

conducere 

Elaborare/aplicare 

/interpretare 

chestionare 

Decembrie 

Iunie 
CEAC 

100 lei 

extrabuget 

chestionare 

Nr. chestionare 

aplicate / 

interpretate 

2.  

Organizarea:  

Directori: 

- şedinţe   operative:   luni 

dimineaţa - pers. didactic 

auxiliar 

- şedinţe comunicări: luni 

pauza mare  (în general, ori 

de câte ori este  necesar) 

- personal didactic: 

- grafic audienţe/consiliere 

părinţi 

- ședințe operative cu pers. 

nedidactic, luni dimineața 

Îmbunătăţirea comunicării și 

colaborării 

Creşterea gradului de 

satisfacţie 

Conform 

graficelor/ 

programe 

de audienţă 

Echipa managerială 

Toţi membrii 

organizaţiei şcolare 

- 
Nr. participanţi  

Nr. ore audienţă 

 

 

 

 

 



VII.2. Programul de îmbunătățire a calității actului didactic. 

T2. Realizarea cadrului pentru educație de calitate  

Obiectiv operațional 1: Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea creșterii calității actului de predare – învățare – 

evaluare 

Nr. 

Crt. 
Acțiunea  Rezultate așteptate Termen Responsabilități Resurse  

Indicatori de 

performanță 

1.  Testarea inițială a elevilor  

Probleme identificate în 

scopul remedierii și 

recuperării 

30.09.2020 
Resp. de catedre/ 

comisii 

Teste inițiale  

Consumabile 

Rapoarte 

Fișe de progres 

2.  

Aplicarea unor strategii didactice 

care să vizeze crearea unor situații 

de învățare prin cooperare în vederea 

dezvoltării inteligențelor multiple, 

ale gândirii critice și creative 

Organizarea activităților de 

învățare bazate pe strategii 

activ-participative 

Anul școlar 

2020-2021 

Director 

CEAC 

Consumabile 

Echipamente IT 

Fișe de observare a 

lecțiilor  

3.  

Prezentarea în CP sau CM a unor 

teme bazate pe didactica predării în 

online 

Organizarea de activități 

metodice  

Anul școlar 

2020-2021 

Director 

 

Consumabile 

Echipamente IT 

Nr. de activități 

organizate  

Procese-verbale 

4.  
Informarea cadrelor didactice cu 

oferta de formare a CCD 

Cadre didactice informate 

cu privire la oferta de 

formare  

Octombrie 

2020 sau în 

funcție de 

CCD și ISJ 

Harghita 

Director 

Director adjunct  

Resp. comisiei 

de perfecționare 

Graficul CCD și 

ISJ Harghita  

Cadrele 

didactice  

Consumabile  

Echipamente IT 

Lista participanților 

la activități de 

formare 

 

  



 

 

 

 

T2. Realizarea cadrului pentru educație de calitate  

Obiectiv operațional 1: Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea creșterii calității actului de predare – 

învățare – evaluare 

Nr. 

Crt. 
Acțiunea  Rezultate așteptate Termen Responsabilități Resurse  

Indicatori de 

performanță 

5.  Formarea cadrelor didactice 

Autoformarea/ participarea 

cadrelor didactice la sesiuni 

de formare în vederea 

dezvoltării competențelor de 

predare- evaluare online 

Anul școlar 

2020-2021 

Director 

Director adjunct 

Resp. comisiei de 

perfecționare 

Consumabile 

Echipamente 

IT 

Cadrele 

didactice 

Formatori 

Adeverințe/ 

certificate de 

atestare profesională 

6.  
Monitorizarea activității 

cadrelor didactice 

Realizarea de asistențe la 

orele de curs 

Anul școlar 

2020-2021 

Resp. SCM 

Director 

Director adj. 

Fișe de 

observare a 

lecțiilor 

Fișe de asistență în 

portofoliile CM 

7.  

Întocmirea raportului de auto-

evaluare la nivelul comisiilor 

semestrial/ anual și a unui plan 

de îmbunătățire pentru anul 

școlar următor 

Sistemul de asigurare a 

calității dezvoltat, 

implementat și îmbunătățit 

continuu 

Februarie, 

Septembrie 

2020 

Responsabilii SCM 

Director 

CEAC 

Consumabile 

Copiator 
Rapoarte 

8.  

Stabilirea gradului de 

satisfacție a beneficiarilor față 

de activitatea pers. didactic 

Elaborare/ aplicare/ 

interpretare chestionare 

Aprilie-Mai 

2021 
CEAC  Chestionare 

Rezultatele 

chestionarelor 

Interpretarea 

acestora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T2. Realizarea cadrului pentru educație de calitate  

Obiectiv operațional 2: Creșterea performanțelor elevilor prin orientarea și optimizarea învățării 

Nr. 

Crt. 
Acțiunea  Rezultate așteptate Termen Responsabilități Resurse  

Indicatori de 

performanță 

1.  

Recapitularea cunoștințelor 

anterioare: scheme logice, 

analize, sinteze 

Consolidarea competențelor  

Septembrie-

Octombrie 

2020 

Cadre didactice 

Resp. CM 
- 

Planificări 

calendaristice 

2.  

Elaborarea planurilor 

remediale pentru progres școlar 

sau pentru stimularea 

performanței 

Optimizarea parcursului de 

învățare 

Septembrie-

octombrie 

2020 

Cadrele didactice 

Resp. CM 
Consumabile 

Fișe de progres 

școlar 

3.  
Participarea cadrelor didactice 

la ședințele cu părinții 

Informarea/ comunicarea 

privind analiza 

performanțelor școlare  

Anul școlar 

2020-2021 

Diriginte 

Cadrele didactice 
- 

Procese-verbale de 

la ședințele cu 

părinții 

4.  

Pregătirea temeinică pentru 

examenele naționale și 

admitere, diseminarea 

informațiilor, organizarea de 

consultații/ pregătire  

 

Informarea părinților și 

candidaților cu privire la 

metodologiile de organizare 

a examenelor sau a admiterii 

Consolidarea competențelor 

Anul școlar 

2020-2021 

Diriginți 

Director 

Director adj. 

Metodologii 

Consumabile 

Echipamente 

IT 

Proceduri 

Procese-verbale 

ședințe cu părinții 

Programe de 

pregătire 

5.  

Organizarea simulărilor, 

examenelor naționale, 

prelucrarea rezultatelor 

Crearea situațiilor de 

examen în scopul 

conștientizării elevilor 

Decembrie 

2020 – 

Ianuarie, 

Martie, 

Aprilie 2021 

Cadrele didactice 

Director 

Director adj. 

Consumabile  

Probe de 

evaluare 

standardizate 

Raport cu 

rezultatele 

simulărilor 

6.  

Analiza globală a rezultatelor 

simulărilor, dezbaterea acestora 

în CP, orele de consiliere și 

ședințele cu părinții 

Îmbunătățirea rezultatelor 

școlare 

Ianuarie, 

Martie 2021 

Director 

Director adj. 

Cadrele didactice 

Diriginții 

Echipamente 

IT 

Prezentare 

PPT 

Rapoarte rezultate 

înregistrate  

Procese-verbale 

 

  



 

T2. Realizarea cadrului pentru educație de calitate  

Obiectiv operațional 2: Creșterea performanțelor elevilor prin orientarea și optimizarea învățării 

Nr. 

Crt. 
Acțiunea  Rezultate așteptate Termen Responsabilități Resurse  

Indicatori de 

performanță 

7.  

Organizarea recapitulărilor 

finale, aplicarea testelor de 

evaluare finală 

Evaluarea parcursului de 

învățare 

Ianuarie, 

Mai, Iunie 

2021 

Resp. CM Consumabile Fișe de progres 

8.  
Analiza comparativă a 

rezultatelor școlare 
Progresul școlar al elevilor 

Anul școlar 

2020-2021 

Director 

Director adj. 

Resp. CM. 

- 

Nr. minim de elevi 

corigenți. 

Raport de stare. 

9.  

Implementarea proiectului 

ROSE (ROMANIAN 

SECONDARY EDUCATION 

PROJECT) 

Promovabilitate peste 90% 

la examenul de bacalaureat 
2020-2022 Echipa de proiect 

Finanțare 

externă 

Documente de 

raportare 

  



T2. Realizarea cadrului pentru educație de calitate  

Obiectiv operațional 3: Implicarea părinților și cointeresarea lor în educația copiilor 

Nr. 

Crt. 
Acțiunea  Rezultate așteptate Termen Responsabilități Resurse  

Indicatori de 

performanță 

1.  
Încheierea acordului parteneriat 

educațional 

Asumarea rolurilor și 

responsabilităților 

Octombrie 

2020 

Director 

Diriginți 
Consumabile 

Acorduri de 

parteneriat cu 

beneficiarii direcți și 

indirecți 

2.  

Informarea periodică a părinților 

privind situația școlară și 

disciplinară 

Comunicare permanentă 

scrisă, verbală 

Consilierea părinților  

Anul școlar 

2020-2021 

Director 

Diriginți 

Cadrele didactice 

Consumabile 

Registru intrări-

ieșiri 

Program de 

consiliere pentru 

părinți 

3.  
Aplicarea procedurii de motivare a 

absențelor, inclusiv online 

Scăderea numărului total de 

absențe, dar și a celor 

nemotivate, informarea 

părinților și implicarea 

acestora în monitorizarea 

absențelor 

Anul școlar 

2020-2021 

Comisia de 

mobilizare a 

evaluării 

rezultatelor școlare 

și a absențelor 

elevilor 

Consumabile 

Rapoarte privind 

motivarea 

absențelor 

4.  
Informare burse, programe sociale 

guvernamentale 

Susținere financiară prin 

burse și programe sociale 

guvernamentale 

Dosare corect întocmite 

Conform 

calendarului 

Comisia pentru 

burse și programe 

guvernamentale 

Suport 

legislativ 

100% beneficiari 

eligibili 

5.  
Implicarea părinților în susținerea 

activităților școlare 

Atragerea de resurse 

extrabugetare 

Asigurarea consumabilelor 

pentru funcționarea 

echipamentelor 

Anul școlar 

2020-2021 
Președinte CRP - Raport CRP 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII.3 Programul de dezvoltare și modernizare a bazei materiale. 

 

T3. Dezvoltarea, modernizarea și întreținerea funcționalității patrimoniului școlii 

Obiectiv operațional 1: Îmbunătățirea calității infrastructurii școlare  prin reabilitarea și modernizarea 

 sălii de sport pentru asigurarea unor condiții optime cu scopul organizării și desfășurării  orelor de educație fizică și sport în deplină 

siguranță 

Nr. 

Crt. 
Acțiunea  Rezultate așteptate Termen Responsabilități Resurse  

Indicatori de 

performanță 

1.  

Elaborarea notei de 

fundamentare pentru 

necesitatea reabilitării și 

modernizării 

 sălii de sport a Colegiului 

Național ,,Octavian Goga”  

 

Înaintarea notei de 

fundamentare către Primăria 

Miercurea-Ciuc  

Decembrie 

2020 
Director - 

Nota de 

fundamentare 

2.  

Acțiuni de elaborare, evaluare 

și de selecție a cererii de 

finanțare pentru reabilitarea 

termică și modernizarea sălii 

de sport 

Înregistrarea cererii de 

finanțare și a documentelor 

aferente, verificarea 

conformității administrative, 

verificarea eligibilității, 

evaluarea tehnică și 

financiară, vizita de teren a 

experților 

- Echipa de proiect 

Consumabile  

Resurse 

financiare 

necesare 

realizării 

proiectului 

tehnic  

Cerere de finanțare 

 

T3. Dezvoltarea, modernizarea și întreținerea funcționalității patrimoniului școlii 

Obiectiv operațional 2: Gestionarea, întreținerea și menținerea funcționalității patrimoniului școlii 

Nr. 

Crt. 
Acțiunea  Rezultate așteptate Termen Responsabilități Resurse  

Indicatori de 

performanță 

1.  
Inventarierea lucrărilor de 

reparații și igienizare 

Derularea inventarierii 

Elaborarea proiectului de 

reparații și igienizare 

Noiembrie 

2020 

Director 

Administrator 

Contabil șef 

De autoritate: 

recunoaștere de 

către direcția 

învățământ din 

Proiect de 

reparații/igienizare 



primăria 

Miercurea-Ciuc 

2.  
Realizarea lucrărilor de 

reparații/igienizare 

Crearea unor condiții 

corespunzătoare în spațiul 

școlar 

Februarie– 

august 2021 

Director 

Administrator 

Contabil șef 

Resurse 

financiare 

necesare 

Materiale și 

servicii prestate 

Lucrări de 

reparații/igienizare 

executate 

3.  
Gestionarea și întreținerea 

patrimoniului claselor 

Existența unui ambient 

școlar igienic și plăcut 

Anul școlar 

2020-2021 

Diriginți 

Învățători 

Profesori de 

serviciu 

Recuperarea 

pagubelor 

Scăderea numărului 

de pagube realizate 

de elevi 

                                                                                  VII.4. Programul de promovare a imaginii școlii. 

T4. Promovarea imaginii școlii în comunitate 

Obiectiv operațional 1: Realizarea unei rețele de comunicare eficientă școală-comunitate 

Nr. 

Crt. 
Acțiunea  Rezultate așteptate Termen Responsabilități Resurse  

Indicatori de 

performanță 

1.  
Actualizarea permanentă a 

site-ului 
Administrarea site-ului Permanent 

Informaticieni 

Director 

Director adj. 

Prof. de informatică 

Calculator 
Site permanent 

actualizat 

Obiectiv operațional 2: Intensificarea și eficientizarea activității de marketing 

Nr. 

Crt. 
Acțiunea  Rezultate așteptate Termen Responsabilități Resurse  

Indicatori de 

performanță 

1.  
Realizarea materialelor de 

promovare a imaginii școlii 

Realizarea anuarului școlii 

Realizarea revistei elevilor 

„Focus”  

Realizarea de pliante 

Anul școlar 

2020-2021 

Director 

Director adj. 

Catedra de lb. și lit. 

română 

Consumabile 

Echipamente IT 

Resurse 

financiare 

necesare 

Anuar 

Revista „Focus” 

Revista „Școala 

noastră” 

Pliante 

2.  

Popularizarea prin 

intermediul mass-media a 

factorilor implicați în 

activități 

Comunitate informată 

despre realitățile și 

preocupările școlii 

Anul școlar 

2020-2021 

Director 

Director adj. 

Resp. comisiei pt. 

activități 

extrașcolare 

Consumabile 

Echipament IT 
Articole în presă 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

 


