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BAZA CONCEPTUALĂ 

 

Prezentul Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative: 
 

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare; Legea nr. 53/ 2003 (actualizată în 2010); 
 

Ordin privind structura anului şcolar 2016-2017 în conformitate cu HG nr.185/2013; 

Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 
 

Regulamentul de Organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar nr. 5079/2016; 

OMECTS nr. 6143/2011, Metodologia de evaluare anuala a activităţii personalului didactic si 

didactic auxiliar; 
 

Ordin MEN CȘ nr. 5070/31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului 

de bacalaureat naţional 2017; 
 
Ordin nr. 4959/2.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 
 

concursurilor de ocupare a posturilor 
 

didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat; 
 

Raportul de analiză a activităţii desfăşurată în anul şcolar 2015-

2016 Ordinele, notele, notificările şi precizările MENCŞ 
 
Adresele ISJ. 
 

Ordinul MENCS nr.4577/ 2016, cu privire la structura anului şcolar 2016/2017; 
 

Ordinul MECI nr. 5097 / 2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele de 

studiu din învăţământul preuniversitar secundar inferior, ciclul gimnazial; 
 

Ordinul MECI nr.5098/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru disciplinele de 

studiu din învăţământul 
 
preuniversitar; 
 

Ordinul MECI nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline de 

studiu din învăţământul liceal; 
 
Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice, funcţii de diriginte; 
 

Ordonata de urgenta a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobata prin 
 

Legea nr. 81 / 2006;  
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STRATEGIA ȘI FINALITĂȚILE PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-

EVALUARE LA NIVELUL LICEULUI 
 

În contextul unei societăţi dinamice în care adaptabilitatea la schimbare este caracteristica 

indispensabilă reuşitei în plan profesional şi social, Colegiul N. Titulescu oferă elevilor din 

municipiul şi judeţul Braşov accesul la educaţie, în mod echitabil, în scopul atingerii performanţei 

individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi şi responsabili, educaţi în spirit de echipă şi 

toleranţă, care să fie capabili să înveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere 

adaptabile la cerinţele pieţii de muncă. 
 

Şcoala noastră are porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de 

etnie, religie sau tip de minoritate socială. Printr-o ofertă curriculară diversă şi atractivă, printr-un 

învăţământ centrat pe competenţele cerute de specificul societăţii de azi şi prin pasiunea cadrelor 

didactice de o înaltă ţinută profesională şi morală, dorim să formăm personalităţi umane complexe. 
 

 

                 VIZIUNEA ȘCOLII 
 

„Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov este o instituţie de învăţământ care promovează o 

educaţie modernă, fundamentată pe valori şi principii europene şi asigură elevilor un climat de 
 
formare și informare sigur, stimulativ și participativ facilitând totodată integrarea absolvenților în 

societatea contemporană prin valorificarea potențialului individual și instituțional” 

 

MISIUNEA ŞCOLII 
 

„Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov cultivă excelența, valorifică tradiția și promovează 

inovarea. Pune accent deosebit pe crearea cadrului organizatoric şi funcţional necesar schimbării, 

creşterii calităţii serviciilor educative: învăţământ incluziv, performanţă, atestate profesionale şi 
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activităţi educative care trebuie să consolideze rolul şcolii în formarea tinerilor, viitori cetăţeni 

activi şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii, într-o societate dinamică de tip european. 

Unitatea noastră şcolară, ale cărei porţi sunt deschise tuturor tinerilor, îşi propune: 
 
· Formarea şi dezvoltarea la elevi a deprinderilor de muncă intelectuală 
 
· Cultivarea unei gândiri logice şi creative 
 
· Dezvoltarea capacităţii de transfer de cunoştinţe 
 
· Dezvoltarea capacităţii de comunicare socială 
 
· Dezvoltarea simţului practic, etic şi estetic al elevilor în vederea autoevaluării 

şi autodescoperirii. 
 
· Formarea de convingeri şi comportamente voluntare care să facă posibilă implicarea 

elevilor în rezolvarea problemelor comunităţii din care fac parte”. 

 
 

Scopurile (țintele) strategice formulate la nivel de PDI sunt: 
 

ȚINTA 1. Asigurarea unui management eficient bazat pe motivare, implicare, participare. 

ȚINTA 2. Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează iniţiativa, 

creativitatea şi folosirea la maximum a potenţialităţilor elevilor. 
 

ȚINTA 3. Dezvoltarea competenţelor lingvistice, de comunicare şi argumentare, a 

competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale, digitale, a 

comportamentelor democratice, moral-civice, pragmatice. 
 
ȚINTA 4. Stimularea performanţei şi excelenţei. Dezvoltarea spiritului competitiv. 
 

ȚINTA 5. Optimizarea procesului didactic din Colegiu prin utilizarea mijloacelor moderne 

de predare-învăţare şi comunicare, a tehnologiei informaţiei şi comunicării. 
 
ȚINTA 6. Realizarea unor parteneriate interinstituţionale, naţionale, europene. 
 

ȚINTA 7. Promovarea tradiţiilor locale, a valorilor culturii naţionale şi universale.
1 

 

 

FINALITĂȚI: 
 

„Servicii de calitate oferite în cadrul tuturor departamentelor unităţii de învăţământ. 

Eficientizarea procesului de învăţământ prin diversificarea ofertei educaţionale curriculare şi 

extracurriculare în concordanţă cu cerințele filierei teoretice. 
 

Sporirea gradului de atractivitate a şcolii prin calitatea facilităţilor oferite beneficiarilor.  
 

 
1 PDI 2016/2020 Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov, pag. 24
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Şanse egale la educaţia de calitate pentru copii din medii defavorizate material sau cu CES. 

Creșterea șanselor de reușită socială și profesională a absolvenților 
  

Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare 

internaţională și participarea cadrelor didactice la acțiuni de perfecționare în vederea 

îmbunătăţirii şi diversificării tehnicilor, metodelor şi strategiilor de predare”. 
 
 

 

Opţiunile strategice se transpun la nivel tactic prin programe care pot viza una sau mai multe ţinte 
strategice.  

PROGRAME 
 

 Denumirea programului Ţinte strategice vizate 

  de program 

1. Perfecționarea și formarea continuă a personalului 2,5 

2. Ofertă educaţională dinamică şi coerentă 3,4 

3. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea spaţiilor de şcolarizare 1,5 

4. Măsuri speciale privind absenteismul și pregătirea pentru 1,2 

 examene  

5. Dezvoltarea relaţiilor comunitare 6,7 

 

1 Programul „Perfecționarea și formarea continuă a personalului” 
 

Obiective specifice: 
 

I.2 Promovarea activităţilor didactice activ-participative, centrate pe elev. 
 

II.2 Promovarea la nivelul liceului a strategiei privind implicarea elevilor în activitatea didactică. 

III.2 Sprijunirea din punct de vedere logistic a activității elevilor pentru redactarea și publicarea 

revistei școlii 
 
IV.2 Participarea elevilor la sesiuni de comunicări științifice organizate de licee și facultăți din oraș 

sau țară 
 
I.5 Promovarea metodelor  moderne de predare-învăţare. 

 

II.5 Formarea deprinderilor de operare pe calculator la elevi și la cadrele didactice 
 

III.5 Dotarea cu tehnică informatică performantă pentru optimizarea procesului de predare învățare. 
 

IV.5 Promovarea parteneriatului cu firme IT. 
 

2 Programul „Ofertă educaţională dinamică şi coerentă” 
 

Obiective specifice: 
 

I.3 Realizarea comunicării libere, deschise şi argumentative în cadrul activităţilor curriculare  
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II.3 Dezvoltarea multilaterală a personalității elevilor cu formarea de competențe 
 

III.3 Formarea la elevi a abilităților anteprenoriale prin sprijin teoretic și material din partea unor 

societăți comerciale 
 
IV.3 Formarea comportamentelor moral-civice la elevi prin prezentarea unor exemple din viața de zi 

cu zi 
 
I.4 Îmbunătățirea procentului de promovabilitate la examenele de sfârșit de ciclu 

școlar II.4 Formarea caracterului competitiv și performant al elevilor. 
 
III.4 Implicarea comunității locale în premierea elevilor capabili de 

performanță IV.4 Sprijinul AJOFM pentru orientarea în carieră a elevilor 
 

3 Programul „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea spaţiilor de şcolarizare” 
 

Obiective specifice: 
 

I.1 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor pe nivele 

de şcolarizare 
 
II.1 Promovarea unui management eficient al resurselor umane și o selecţie bazată pe 

competență. III.1 Dotarea și modernizarea continuă a bazei materiale prin identificarea diverselor 

surse de finanțare 
 
IV.1 Promovarea unei politici de imagine publică corectă, reală şi permanentă a unităţii 

de învăţământ 
 
I.5 Promovarea metodelor  moderne de predare-învăţare. 
 

II.5 Formarea deprinderilor de operare pe calculator la elevi și la cadrele didactice 
 

III.5Dotarea cu tehnică informatică performantă pentru optimizarea procesului de predare învățare. 
 

IV.5 Promovarea parteneriatului cu firme IT. 
 

4 Programul „Măsuri speciale privind absenteismul și pregătirea pentru 

examene” 
 

Obiective specifice: 
 

I.1 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor pe nivele 

de şcolarizare 
 
II.1 Promovarea unui management eficient al resurselor umane și o selecţie bazată pe 

competență. III.1 Dotarea și modernizarea continuă a bazei materiale prin identificarea diverselor 

surse de finanțare 
 
IV.1 Promovarea unei politici de imagine publică corectă, reală şi permanentă a unităţii 

de învăţământ 
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I.2 Promovarea activităţilor didactice activ-participative, centrate pe elev. 
 

II.2 Promovarea la nivelul liceului a strategiei privind implicarea elevilor în activitatea 

didactică. III.2 Sprijunirea din punct de vedere logistic a activității elevilor pentru redactarea și 

publicarea revistei școlii 
 
IV.2 Participarea elevilor la sesiuni de comunicări științifice organizate de licee și facultăți din 

oraș sau țară 
 

5 Programul „Dezvoltarea relaţiilor comunitare” 
 

Obiective specifice: 
 

I.6 Creşterea calităţii şi eficienţei procesului educaţional prin activităţi curriculare care 

promovează parteneriatul, cooperarea, dezvolatarea dimensiunii europene. 
 
II.6 Promovarea la nivelul unității de învățământ, cu implicarea elevilor și personalului liceului, 

de proiecte și parteneriate instituționale 
 
III.6 Modernizarea bazei materiale pentru derularea de proiecte și parteneriate 
 

IV.6 Informarea tuturor categoriilor sociale şi organzaţiilor beneficiare în legătură cu activitatea 

unităţii şcolare, cu programele naţionale de reformă derulate sau în curs de derulare. 
 
I.7 Cunoașterea și respectarea de către elevi a valorilor culturale naționale. 
 

II.7 Elevii, personalul didactic și didactic auxiliar ai liceului sunt mesagerii valorilor culturale 

locale și național. 
 
III.7 Promovarea valorilor culturale NAȚIONALE universale prin proiecte cu finanțare: 

locală, națională sau internațională 
 
IV.7 Participarea personalului și elevilor liceului la evenimentele culturale din 

comunitatea brașoveană 

 
 

OBIECTIVE SPECIFICE 
 

Grupate pe domenii funcționale 
 

 

Domeniul funcțional I. CURRICULUM 
 

Obiective specifice: 
 

I.1 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor pe nivele 

de şcolarizare 
 
I.2 Promovarea activităţilor didactice activ-participative, centrate pe elev. 
 

I.3 Realizarea comunicării libere, deschise şi argumentative în cadrul activităţilor curriculare  
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I.4 Îmbunătățirea procentului de promovabilitate la examenele de sfârșit de ciclu școlar 
 

I.5 Promovarea metodelor moderne de predare-învăţare. 
 

I.6 Creşterea calităţii şi eficienţei procesului educaţional prin activităţi curriculare care 

promovează parteneriatul, cooperarea, dezvolatarea dimensiunii europene. 
 
I.7 Cunoașterea și respectarea de către elevi a valorilor culturale naționale. 
 

 

Domeniul funcțional II. RESURSE UMANE 
 

Obiective specifice: 
 

II.1 Promovarea unui management eficient al resurselor umane și o selecţie bazată pe competență. 
 

II.2 Promovarea la nivelul liceului a strategiei privind implicarea elevilor în activitatea didactică. 
 

II.3 Dezvoltarea multilaterală a personalității elevilor cu formarea de competențe 
 

II.4 Formarea caracterului competitiv și performant al elevilor. 
 

II.5 Formarea deprinderilor de operare pe calculator la elevi și la cadrele didactice 
 

II.6 Promovarea la nivelul unității de învățământ, cu implicarea elevilor și personalului liceului, de 

proiecte și parteneriate instituționale 
 
II.7 Elevii, personalul didactic și didactic auxiliar ai liceului sunt mesagerii valorilor culturale 

locale și naționale 

 

 

Domeniul funcțional III. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

Obiective specifice: 
 
III.1 Dotarea și modernizarea continuă a bazei materiale prin identificarea diverselor surse 

de finanțare 
 
III.2 Sprijunirea din punct de vedere logistic a activității elevilor pentru redactarea și 

publicarea revistei școlii 
 
III.4 Formarea la elevi a abilităților anteprenoriale prin sprijin teoretic și material din partea unor 

societăți comerciale 
 
III.5 Implicarea comunității locale în premierea elevilor capabili de performanță 
 

III.6 Dotarea cu tehnică informatică performantă pentru optimizarea procesului de predare 

învățare. III.7 Modernizarea bazei materiale pentru derularea de proiecte și parteneriate 
 
III.8 Promovarea valorilor culturale NAȚIONALE universale prin proiecte cu finanțare: 

locală, națională sau internațională 
 
 
 
 
 

 

Str. 13 Decembrie Nr.125 Brasov, tel. 0268548047, fax. 0268548049, e-mail. titu.titulescu @yahoo.com 



 

Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov  

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE   

 

 

Domeniul funcțional IV. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE 

Obiective specifice: 
 
IV.1 Promovarea unei politici de imagine publică corectă, reală şi permanentă a unităţii de 

învăţământ 
 
IV.2 Participarea elevilor la sesiuni de comunicări științifice organizate de licee și facultăți din oraș 

sau țară 
 
IV.3 Formarea comportamentelor moral-civice la elevi prin prezentarea unor exemple din viața de zi 

cu zi 
 
IV.4 Sprijinul AJOFM pentru orientarea în carieră a elevilor 

IV.5 Promovarea parteneriatului cu firme IT. 
 
IV.6 Informarea tuturor categoriilor sociale şi organzaţiilor beneficiare în legătură cu activitatea 

unităţii şcolare, cu programele naţionale de reformă derulate sau în curs de derulare. 
 
IV.7 Participarea personalului și elevilor liceului la evenimentele culturale din comunitatea 

brașoveană 
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COLEGIUL „NICOLAE TITULESCU” BRAȘOV 
 

PLAN OPERAȚIONAL 2018/2019  
 

Domeniul funcțional I. CURRICULUM 
 

Ţinta: 1. Asigurarea unui management eficient, bazat pe motivare, implicare, participare  
Obiective specifice: I.1 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor pe nivele de şcolarizare 

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare   Rezultate Indicatori de 

  responsabile De timp Materiale și Resursa umana/  aşteptate performanță 
    financiare Parteneri  (măsurabile)    

Întocmirea planurilor manageriale pe Directorul, responsabil 15 oct 2018  Cadrele  Direcţii de Concordanţa 100% 
compartimente, a documentelor de CEAC,  Hîrtie xerox didactice  acţiune eficiente dintre ţinte, 

proiectare didactică, a planului de șefii de catedră  Imprimantă   pentru unitatea obiective şi 

îmbunătăţire a calităţii în unitatea de   Calculator   şcolară priorităţi 

învăţământ          

  Director, director adj.         

Elaborarea graficului şi a tematicii  15 oct 2018  Membrii CA  Şedinţe    

Consiliului de administraţie      CA și CP 100% participare la 

şi a Consiliului Profesoral      eficiente aceste ședințe 

Desemnarea componenței comisiilor Directorul 1 oct 2018 Hîrtie xerox Serviciul  Cadre didactice Toate cadrele 
permanente și temporare la nivelul   Imprimantă secretariat  responsabile didactice incluse în 

liceului și a șefilor de departamente   Calculator    cel puțin două 

       Asigurarea comisii 

Asigurarea necesarului de manuale    Profesorii  manualelor    

şcolare gratuite pentru Bibliotecarul 15 oct 2018  diriginți  necesare Toți elevii să 

elevii claselor IX- XII Epure C.  Manuale școlare   procesului beneficieve de 

       educativ manuale gratuite 

        

Activităţi de îndrumare şi control prin Director, permanent Graficul Întreg  Planificări Cel putin 1 
asistenţe la ore/inspecţii Director adj.,  programărilor personalul  calendaristice asistență pe 

pentru verificarea aplicării integrale şi șefii de catedră   didactic  corect și la timp semestru la fiecare 

corecte a planului cadru      întocmite cadru didactic 

aprobat de MEN, a noilor prevederi          
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legislative care           

reglementează activitatea în domeniul           

educaţiei           

Urmărirea asigurării calităţii educaţiei, a Director, De două ori pe Carnetele de Toate cadrele  Legătura  Organizarea 
modului în care se director adj., semestru la elev și didactice  permanentă cu  semestrială a cel 

realizează atribuţiile manageriale la comisia pentru ritmicitatea intervale de 5 cataloagele Comisia CEAC  familiile elvilor  puțin 2 ședințe cu 

nivelul colectivelor metodice notării săptămâni claselor   și  profesorii  părinții (de început 

şi fiecărui cadru didactic în parte:controlul Comisia CEAC     care predau la  și final) 

parcurgerii ritmice a      clasă     

materiei; analiza obiectivă a nivelului de           

pregătire a elevilor, cu           

măsuri concrete de ameliorare a situaţiilor           

necorespunzătoare;           

controlul evaluării continue şi corecte a           

elevilor şi a notării           

ritmice; desfăşurarea lucrărilor           

semestriale în perioada prevăzută de           

MEN           

Elaborarea de materiale complementare Cadrele didactice Permanent Calculator, Personalul  Auxiliare  Cel puțin 1 auxiliar 
pentru activitatea de   imprimantă, didactic  curriculare  nou la fiecare 

predare-învăţare realizată pe suport   xerox șefii de catedră,  corect realizare  disciplină la sfîrșit 

informatic, pentru a răspunde        de an școlar 

cerinţelor noii societăţi educaţionale           

Ţinta: 2 Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează iniţiativa, creativitatea şi folosirea la maximum a potenţialităţilor elevilor. 

Obiective specifice: I.2 Promovarea activităţilor didactice activ-participative, centrate pe elev         

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare   Rezultate  Indicatori de 

  responsabile De timp Materiale și Resursa umana/  aşteptate  performanță 

    financiare Parteneri  (măsurabile)     

Corelarea obiectivelor la nivel de liceu cu Directorul, Permanent Calculator, Personalul  Obiectivele la Reducerea la 0 a 
cele din strategia locală și națională de directorul adj.,  imprimantă, didactic ,  nivel de abandonului școlar 

dezvoltare a sistemului de învățământ șefii de catedră  xerox Diriginții  catedre și     

     elevii  comisii     

       concordă cu     

       cele din PDI     
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Participarea în comisiile de elaborare a șefii de catedre Perioada Calculator, IȘJ, Subiecte Câte 5 elevi calificați 

subiectelor pentru olimpiade / concursuri  Noiembrie 2018 imprimantă, Sefii de catedră elaborate la etapa județeană 

şcolare la nivelul judeţului  – martie 2019 xerox  pentru pentru fiecare 

     olimpiadele disciplină 

     școlare  

Îndrumarea şi coordonarea elaborării CDŞ Comisia pentru curriculum Ianuarie-martie Liste CDȘ Profesori, Programe Creșterea cu 30% a 
pentru clasele din învăţământul liceal şi  2019  părinți, elevi pentru CDȘ nr. de discipline 

avizarea acestora    Comisia de disciplină nouă opționale noi 

    curriculum   

Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor Diriginții, Octombrie Calculator, Profesori, Toți elevii Ponderea notelor 
elevilor la evaluările interne şi externe , directorul adj. testarea inițială imprimantă, părinți, elevi promovează peste 5 să fie de 

examene de bacalaureat  Martie- xerox Comisia CEAC evaluările la 70% la nivel de liceu 

  simularea Hârtie de  care au  

  examen examen  participat  

  bacalaureat     

Aprecierea pozitivă a activităților șefii de catedre Permanent în Programul Personalul Ședințe la Câte două lecții 
didactice  demonstrative a căror  ședințe de activităților didactic nivel de demonstrative pe 

desfășurare este centrată pe elev  catedră și CP   catedră semestru la nivel de 

     eficiente arie curriculară  
Ţinta: 3 Dezvoltarea competenţelor lingvistice, de comunicare şi argumentare, a competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale, digitale, a comportamentelor 

democratice, moral-civice, pragmatice.  
Obiective specifice: I.3 Realizarea comunicării libere, deschise şi argumentative în cadrul activităţilor curriculare 

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

 responsabile De timp Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 

   financiare Parteneri (măsurabile)  

Definirea  unor discipline CDȘ centrate pe Comisia pentru curriculum Ianuarie-martie Calculator, Cadre didactice, Broșura cu Cîte un CDȘ propus 
problematici precum: Strategii de  2019 imprimantă, elevi, părinți disciplinele de părinți și elevi 

comunicare eficientă, Educaţie   xerox Comisia de optionale  

antreprenorială, Educaţie civică,    curriculum   

Drepturile omului, Educaţie pentru       

sănătate.       

Evaluarea nivelului competențelor Profesorii, diriginții Aprilie-mai Rezultatele Profesori, elevi Planuri Atingerea nivelului 
dobândit de elevi  2019 evaluărilor șefii de catedră, remediale avansat și 

     aplicabile la experimentat in 
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     nivel de arie procent de 100% la 

     curriculară examenele de 

      competențe 

Realizarea unor sondaje în rândul elevilor Responsabil CEAC Aprilie - mai Hârtie de xerox, Elevi, părinți, feed-back-ul Cîte un chestionar de 
şi al cadrelor didactice  2019 copiator profesori pozitiv din satisfacție aplicat 

de specialitate legate de problemele     partea elevilor ți părinților 

curriculare, pentru     părinților și semestrial 

asigurarea feed-back-ului necesar reglării     elevilor  

unor neajunsuri şi       

transmiterea observaţiilor şi propunerilor       

la nivel superior       

Realizarea comunicării libere, deschise, Cadrele didactice permanent Graficul Elevi, profesori Profesionalism Participarea la etapa 
argumentative, în cadrul activităţilor   comunicărilor  în pregătirea națională a grupului 

curriculare     elevilor din de dezbatere al 

     grupul elevilor DEBATE 

     DEBATE  

Ţinta: 4 Stimularea performanţei şi excelenţei. Dezvoltarea spiritului competitiv.     

Obiective specifice: I.4 Îmbunătățirea procentului de promovabilitate la examenele de sfârșit de ciclu școlar    

Activitati pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

 responsabile) De timp Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 
   financiare Parteneri (măsurabile)  

Întocmirea rapoartelor de analiză, a Director, șefi de catedre și Octombrie 2018 Calculator, Cadrele Rapoarte de Rezultate cu 15% 
raportului privind starea şi comisii metodice  imprimantă, didactice analiză mai bune decât în 

calitatea învăţământului, a raportului  Februarie 2019 xerox  realiste, anul școlar trecut 

privind rezultatele la Bacalaureat și   hârtie  critice, cu  

atestate profesionale, a rapoartelor privind     propuneri  

rezultatele la competiții școlare     realizabile  

Stabilirea nivelului calității educației în Comisia CEAC Iunie-iulie 2018 Raportul RAEI Comisia CEAC Calitate în Calificativul FB la 
unitatea de învăţământ     activitatea din cei 43 de indicatori 

     liceu din RAEI 

Stabilirea graficului de derulare al Director Ianuarie-martie Calculator, IȘJ Brașov, Graficul Toți elevii se vor 
atestatelor profesionale, simulărilor de  2019 imprimantă, MENCS olimpiadelor prezenta la 

bacalaureat , olimpiadelor școlare și   xerox  școlare și examenele de 

examenului de bacalaureat     atestate atestate profesionale 
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     profesionale  

Identificarea direcțiilor de îmbunătățire în Director , șef comisii Permanent Calculator, Cadrele Plan de măsuri 0% absenteism 
pregătire elevilor prin organizarea orelor metodice  imprimantă, didactice, elevi, remedial 0% abandon școlar 

de pregătire suplimentară la materiile de   xerox părinți  100% reușită în 

bacalaureat și de recuperare a rămânerilor      pregătirea școlară 

în urmă în cazul elevilor corigenți       

Formarea profesorilor prin CCD , prin Director , șef comisii Permanent Diplomele de ISJ, CCD, Situația 90 credite 
studii postuniversitare, de master sau metodice  promovare Universitatea formării transferabile realizate 

studii doctorale   cursuri Brașov continue a de cadrele didactice 

    Comisia pentru cadrelor  

    formarea didactice  

    continuă reactualizată   
Ţinta: 5 Optimizarea procesului didactic din colegiu prin utilizarea mijloacelor moderne de predare-învăţare şi comunicare, a tehnologiei informaţiei şi 

comunicării.  
Obiective specifice:  I.5 Promovarea metodelor moderne de predare-învăţare. 

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

 responsabile De timp Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 

   financiare Parteneri (măsurabile)  

Elaborara planului anual de achiziţii șefii de catedre Oct-dec 2018 Achizitie Agenții  Cabinetul de istorie 
având în vedere obiectivele stabilite departamentul contabilitate  obiecte de economici  și științe sociale 

   inventar în înscriși pe   

   valoare de 40 SEAP   

   mii lei    

Identificarea oportunităţilor de instruire șefii de catedre Nov-dec 2018 Tematica Centrul de Acordul de 20 elevi la olimpiada 
diferenţiată pentru   activităților excelență, Fac. parteneriat județeană 

elevii capabili de performanţă prin cercuri    de matematică, educațional cu:  

de specialitate şi consilierul educativ   Fac. de litere Centrul de  

activităţi extracurriculure la nivelul     excelență,  

disciplinelor de învăţământ     Fac. de  

(competiţii, proiecte, parteneriate )     matematică,  

     Fac. de litere  

- Introducerea în procesul de predare – Cadrele didactice permanent Aparatură video, CCD, elevi, Săli de clasă Nici o clasă, nici o 
învăţare a mijloacelor moderne audio –   de proiecție, profesori cu internet, lecție fără tehnică de 

vizuale (indiferent de disciplina de   calculatore,  calculator, calcul, și proiecție  
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învăţământ). Diversificarea CDȘ pe   ecrane de  videoproiector  

problematica tehnologiei şi comunicării.   proiecție    

Ţinta: 6 Realizarea unor parteneriate interinstituţionale, naţionale, europene.  
Obiective specifice: I.6 Creşterea calităţii şi eficienţei procesului educaţional prin activităţi curriculare care promovează parteneriatul, cooperarea, dezvolatarea dimensiunii 
europene. 

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

  responsabile De timp Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 

    financiare Parteneri (măsurabile)   

Desemnarea comisiei responsabile cu Directorul, Oct 2018 Calculator, Profesori Programul Cel puțin un 
parteneriatele și programele NAȚIONALE directorul adj,  imprimantă, ISJ- Brașov activităților parteneriat din 

internaționale Comisia de proiecte și  xerox prin inspectorii extracurricula- fiecare categorie 

  programe   de specialitate re permanente   

Stabilirea direcțiilor de acțiune: a tipului Comisia de proiecte și Nov-ian Plan de acțiune Agenția Inentificarea Cel puțin 4 direcții 
de parteneriat agreat de liceu, a strategiei programe 2018/2019  națională pentru unui posibil clare de acțiune 

educaționale din care face parte.    programe parteneriat   

     comunitare, IȘJ- Erasmus+   

     Brașov    

Promovarea de către profesori a unor Coordonatorul de proiecte Oct-feb Finanțare prin Comisia pentru Cursurile de Cel puțin 3 profesori 
cursuri de inițiere în derularea proiectelor și programe 2018/2019 CCD și IȘJ proiecte și inițiere să participe la cursuri 

internaționale    programe, Erasmus+ de inițiere Erasmus+ 

     profesorii de lb.    

     engleză și    

     franceză    

Evaluarea gradului de implicare al Directorul Martie 2019 Posibilă Cadrele implementarea 1 parteneriat 
comisiei pentru proiecte și programe în   finanțare de la didactice proiectului Erasmus+ 

demararea parteneriatelor și diseminarea   UE  Erasmus+   

la nivelul liceului a unor proiecte derulate        

Ţinta: 7 Promovarea tradiţiilor locale, a valorilor culturii naţionale şi universale      

Obiective specifice: I.7 Cunoașterea și respectarea de către elevi a valorilor culturale naționale.     

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

  responsabile De timp Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 

    financiare Parteneri (măsurabile)   

Nominalizarea comisiei care răspunde de Directorul, Oct 2018 Planul de Profesorii Planul de Cel puțin 4 direcții 

activitatea culturală din liceu și directorul adj.  acțiune  acțiune al de promovare a 
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promovarea imaginii     comisiei imaginii școlii 

Stabilirea strategiei de acțiune și       

identificarea valorilor culturale ce pot fi       

promovate.       

Informarea elevilor şi organizarea Responsabil comisie, permanent Listele cu elevii Profesori, elevi Afise de Cel puțin 1 activitate 
acestora pentru a participa la activităţile Diriginții  participanți  popularizare a lunară 

organizate de instituţiile de cultură şi artă     acțiunii  

partenere       

Cunoașterea de către elevi a elementelor       

de cultură locală       

Organizarea la nivelul liceului, a Consilierul educativ săptămânal Sala spectacole Centrul Cultural Parteneriatul Câte un spectacol 
activităților culturale în parteneriat cu    Reduta cu Centrul vizionat lunar la 

Centrul Cultural Reduta     Cultural Centrul Cultural 

Diseminarea lunară a acțiunilor culturale     Reduta Reduta 

la care participă elevii       
 
 

 

Domeniul funcțional II. RESURSE UMANE 
 

Ţinta: 1. Asigurarea unui management eficient, bazat pe motivare, implicare, participare  
Obiective specifice:II.1 Promovarea unui management eficient al resurselor umane și o selecţie bazată pe competență. 

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

  responsabile De timp Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 
    financiare Parteneri (măsurabile)   

Întocmirea fişei postului pentru toate directorul Oct 2018 Fișe de post Personalul Fișa postului O propunere pentru 
categoriile de personal (didactic, didactic   Fișe de evaluare didactic,  actualizarea fișei de 

auxiliar şi nedidactic)    didactic auxiliar  evaluare din partea 

Elaborarea criteriilor de evaluare şi    și nedidactic Fișa de personalului evaluat 

stabilirea comisiilor de evaluare pentru     evaluare   

examenele de ocupare a posturilor vacante     anuală validată   

de la nivelul unităţii de învăţământ     în CP   

Sprijinirea cadrelor didactice defavorizate Comisia pentru formare permanent Suporturile de Profesori, CCD, Cursuri pentru Cel puțin un curs 
în absolvirea unor cursuri de continuă  curs, literatura IȘJ Brașov profesorii pentru pregătirea 

perfecţionare, masterate şi reconversie   de specialitate  debutanți prin examenului de 

profesională organizate la nivel local sau     CCD definitivare 
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după caz       

Asigurarea cunoaşterii în rândul cadrelor Directorul permanent Calculator, CCD și IȘJ Metodologia Nici un cadru 
didactice a reglementărilor în vigoare   imprimantă, Brașov de formare didactic necalificat la 

privind cariera didactică şi etapele   xerox Profesorii prin grade nivelul liceului 

formării profesionale: definitivat, grad II,    înscriși la didactice  

grad I, profesor emerit, doctorat,    gradele   

perfecţionare periodică obligatorie,    didactice   

evoluţie în ierarhie, recunoaşterea    Serviciul   

gradelor didactice    secretariat   

Stimularea şi consilierea cadrelor Directorul, șefii de catedră permanent Lista elevilor Universitatea Programul de Cel ptin 2 cadre 
didactice pentru a participa la programe Responsabilul comisiei de  implicați Brașov, reconversie didactice să participe 

de reconversie profesională (IDD, cursuri formare continuă   profesorii profesională la programe de 

postuniversitare etc.)    debutanți organizat de reconversie 

     Universitatea profesională 

     Brașov  

Ţinta: 2 Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează iniţiativa, creativitatea şi folosirea la maximum a potenţialităţilor elevilor. 

Obiective specifice:II.2 Promovarea la nivelul liceului a strategiei privind implicarea elevilor în activitatea didactică.   

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

 responsabile De timp Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 
   financiare Parteneri (măsurabile)  

Constituirea claselor de elevi și numirea Directorul, Iulie-septembrie Calculator, Profesori, elevi, Lista cu Nici o clasă fără 
profesorilor diriginți secretarul șef 2018 imprimantă, părinți diriginții diriginte 

Constituirea comisiei diriginților și   xerox  claselor  

numirea consilierului educativ  Septembrie 2018     

Stabilirea direcțiilor de acțiune pentru Responsabilul comisiei Sep-oct 2018 Plan de acțiune Profesori, elevi, Planului de Câte o ședință lunară 
comisia diriginților și validarea tematicii diriginților   părinți muncă al la nivel de comisie 

orelor de dirigenție la fiecare clasă     comisiei  

Prelucrarea la nivelul claselor de elevi a     diriginților  

regulamentului de ordine interioară și a       

Statutului elevilor       

Verificarea modului de completare al directorul Oct-nov 2018 Cataloage, Profesori, elevi, Documente Cel puțin 1 model de 
documentelor școlare (catalog, caietul   carnete de elev, părinți școlare completare a 

dirigintelui, fișele de observație pentru   caietul  completate caietului diriginților 

fiecare elev)   dirigintelui  corect și la  
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     timp  

Promovarea la nivelul liceului a acțiunilor Consilier educativ, Oct-nov 2018 Procese verbale Profesori, elevi, Oferta Cel puțin 1 activitate 
educative comune (balul bobocilor, directorul  de la ședințele părinți activităților lunară cu toată școala 

programul național Școala Altfel, serbarea   comisiei  extrașcolare  

de Crăciun ș.a.)   diriginților    

Programe de consiliere ale elevilor cu Consilierul școlar Sep-oct 2018 Lista planurilor Profesori, elevi, Consiliere prin 1 elev cu CES supus 
probleme sociale speciale realizate de   de acțiune părinți CJRAE pentru programului de 

consilierul școlar     elevii cu CES dezvoltare personală  
Ţinta: 3 Dezvoltarea competenţelor lingvistice, de comunicare şi argumentare, a competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale, digitale, a 

comportamentelor democratice, moral-civice, pragmatice.  
Obiective specifice: II.3 Dezvoltarea multilaterală a personalității elevilor cu formarea de competențe. 

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

  responsabile De timp Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 
    financiare Parteneri (măsurabile)   

Constituirea comisiilor pe discipline și directorul Oct 2018 Calculator, Profesori Plan de muncă Cel puțin 1 activitate 
numirea șefilor de catedre   imprimantă,  și direcții de lunară la nivel de 

Alcătuirea planului de muncă la nivel de   xerox  acțiune la comisie metodică 

comisie cu identificarea direcțiilor de     nivel de   

acțiune     comisii   

Evaluarea periodică a ritmicității notării, a Comisia pentru ritmicitatea De două ori pe Prezența Director , Raportul Cel puțin 1 notă la 
parcurgerii programei școlare și a modului notării semestru profesorilor comisia pentru comisiei de fiecare disciplină pe 

de implicare a elevilor în procesul   Temetica ritmicitatea notare ritmică lună 

instructiv-educativ   ședințelor notării și pregătire   

Organizarea pregătirii suplimentare pentru     suplimentară   

evitarea eșecului școlar cât și pentru        

asigurarea performanței școlare        

Constituirea echipei de realizare și Consilierul educativ Nov 2018 Calculator, Cadre didactice, Revista școlii Câte 1 număr 
redactare în format electronic a revistei   imprimantă, elevi în format semestrial al revistei 

liceului   xerox  electronic electronice 

Ţinta: 4 Stimularea performanţei şi excelenţei. Dezvoltarea spiritului competitiv.      

Obiective specifice:  II.4 Formarea caracterului competitiv și performant al elevilor.      

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Inicatori de 

  responsabile De timp Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 

    financiare Parteneri (măsurabile)   
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Constituirea la nivelul liceului a unei Directorul Oct 2018 Calculator, Profesor  Planul de Cel puțin 4 direcții 

comisii pentru asigurarea performanței   imprimantă,   muncă de acțiune 

școlare   xerox       

Identificarea direcțiilor de acțiune pentru          

obținerea performanței școlare în funcție          

de disciplinele de studiu          

Implicarea şi angajarea profesorilor cu Responsabilul comisiei Nov-dec 2018 Comonența Profesori, elevi  Nominalizarea Cel puțin câte 1 
potenţial în obţinerea performanţelor şi a pentru performanta școlară  echipelor   elevilor grupă pentru fiecare 

excelenţei.      capabili de arie curriculară 

Constituirea echipelor de performanță în      performanță    

funcție de aria curriculară          

Analiza periodică rezultatelor elevilor          

capabili de performanță          

Realizarea unui parteneriat cu Centrul directorul Nov 2018 Conținutul Profesori, elevi  Semnarea Câte 1 ședință lunară 
Județean de Excelență   parteneriatului   parteneriatului comună 

Stimularea materială, prin Asociația de      educațional    

părinți, a elevilor performanți          

Mobilizarea elevilor capabili de șefii de comisii Decembrie- Listele cu elevii Diriginții, elevii,  Graficul Câte 1 ședință pe 
performanță să participe la olimpiade și  aprilie  șefii de catedră  pregătirii săptămână pentru 

concursuri școlare.  2018/2019    pentru elevii capabili de 

       obținerea performanță 

       performanței    

       școlare    

Ţinta: 5 Optimizarea procesului didactic din colegiu prin utilizarea mijloacelor moderne de predare-învăţare şi comunicare, a tehnologiei informaţiei şi 

comunicării.          

Obiective specifice:  II.5 Formarea deprinderilor de operare pe calculator la elevi și la cadrele didactice       

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare   Rezultate Indicatori de 

  responsabile De timp Materiale și Resursa umana/  aşteptate performanță 

    financiare Parteneri  (măsurabile)    

Îmbunătățirea performanțelor de operare Responsabila catedrei de Nov 2018 Laboratoarele de profesorii  Orarul Nici o oră la 
ale calculatoarelor și updatarea informatică  informatică   laboratoarelor laboratorul de 

permanentă a acestora   107,108,109   de informatică informatică fără elevi 

Stabilirea unui program de acces în          

laboratoarele de informatică în timpul și          
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înafara orelor de curs.       

Formarea personalului didactic pentru Comisia de formare permanent Laboratoarele de Profesori, CCD, Tehnoredactar În procent de 99% 
utilizarea mijloacelor moderne, pentru continuă  informatică Unversitatea ea parcurgerea de către 

predarea informatizată.   107,108,109 Brașov documentelor profesori a cursurilor 

Realizarea pe calculator a tuturor     școlare de operare pe 

documentelor la nivel de comisii și      calculator 

catedre, cât și a referatelor și lucrărilor de       

documentare ale elevilor       

Inițiere cursurilor ECDL la nivel de liceu Colaboratorii ECDL permanent Laboratoarele de Elevi și Eliberarea 50% dintre elevi să 
atât pentru elevi, prsonal didactic și   informatică personalul diplomelor urmeze cursuri de 

didactic auxiliar și chiar nedidactic   107,108,109 liceului ECDL pregătire ECDL 

Evaluarea periodică a activității elevilor și       

cadrelor didactice în laboratoarele de       

informatică       

Încurajarea elevilor și profesorilor de-a Colaboratorii ECDL permanent Laboratoarele de Profesori, elevi Graficul Toți profesorii 
participa la cursuri de inițiere sau   informatică  pregătirilor operează pe 

perfecționare în calculatoare   107,108,109  pentru calculator 

     examenele  

     ECDL  

Ţinta: 6 Realizarea unor parteneriate interinstituţionale, naţionale, europene.  
Obiective specifice: II.6 Promovarea la nivelul unității de învățământ, cu implicarea elevilor și personalului liceului, de proiecte și parteneriate instituționale 

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

 responsabile De timp Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 
   financiare Parteneri (măsurabile)  

Numirea la nivelul liceului a comisiei directorul Oct 2018 Componența profesori Strategia de Cel puțin 1 direcție 
pentru proiecte și programe coordonată de   comisiei  acțiune prioritară de acțiune 

consilierul educativ       

Stabilirea direcțiilor prioritare pentru       

această comisie       

Stimularea elevilor si profesorilor pentru a șeful de comisie permanent Informații Părinți, elevi, Programerea Cel puțin 2 profesori 
participa la instruiri privind derularea de   despre proiect partenerii în acțiunilor de și 10 elevi implicați 

proiect    proiect instruire  

Analiza periodică a stadiului de șeful de comisie O dată pe Rapoarte scrise profesori Raportul Cel puțin un raport 
implementare a parteneriatelor cu școlile 

din Italia și Rep. Moldova   semestru   comisiei semestrial 
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Ţinta: 7 Promovarea tradiţiilor locale, a valorilor culturii naţionale şi universale  
Obiective specifice: II.7 Elevii, personalul didactic și didactic auxiliar ai liceului sunt mesagerii valorilor culturale locale și naționale 

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

 responsabile De timp Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 

   financiare Parteneri (măsurabile)  

Constituirea comisiei privind organizarea directorul Oct 2018 Planul de muncă profesorii Planul de Cel puțin 1 activitate 
de activități cultural artistice din liceu     muncă la nivel semestrială 

Identificarea direcțiilor de acțiune și     de comisie  

alcătuirea planului operațional la nivel de       

comisie       

Repartizarea sarcinilor la nivel de comisie       

pentru profesorul de muzică, desen, sport,       

literatură, științe       

Constituirea la nivelul liceului a grupului șeful de comisie De două ori pe Tabelul nominal Profesori, elevi, Componența Cel puțin 30 elevi 
folk , a corului, a echipelor sportive, a  an cu elevii  grupurilor de membrii ai acestor 

grupuri literare, a unui grup de pictori.     lucru și a grupuri 

     coordonatori-  

     lor  

Vizionarea unor spectacole ale Membrii în comisii permanent Afișe cu Presonalul Program de Câte un spectacol 
dramaturgilor, muzicienilor universali.   programarea liceului, elevi spectacole ale lunar 

Analiza periodocă a îndeplinirii sarcinilor   spectacolului  Teatrul:  

     Muzical și  

     dramatic  

     Muzeul de artă   
 
 

 

Domeniul funcțional III. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 
 

Ţinta: 1. Asigurarea unui management eficient, bazat pe motivare, implicare, participare  
Obiective specifice: III.1  Dotarea și modernizarea continuă a bazei materiale prin identificarea diverselor surse de finanțare 

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Inidcatori de 

  responsabile De timp Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 
    financiare Parteneri (măsurabile)   

Identificarea surselor de finanțare internă Directorul, contabilul Sept-dec-2018 Bugetul unității profesorii Bugetul de Întrgirea bazei 
          

Str. 13 Decembrie Nr.125 Brasov, tel. 0268548047, fax. 0268548049, e-mail. titu.titulescu @yahoo.com 



 

Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov  

MINISTERUL EDUCAȚIEI  
NAȚIONALE  

  

 

(de la bugetul local sau din fonduri  mai-iunie 2018 școlare  venituri și materiale 

proprii) externă din sponsorizări     cheltuieli  

Numirea comisiei pentru achiziții publice  Oct 2018     

la nivel de unitate directorul      

Identificarea nevoilor materiale și       

ierarhizarea lor pe grupe de priorități       

Compleatrae fișelor de inventar ale sălilor Persoana cu atribuții de Când este cazul Fișe de inventar Persoana cu Fișe de Nici un spațiu fără 
în care au fost repartizate obiectele administrator   atribuții de inventar fișe actualizate 

achiziționate    administrator completate la  

    profesorii zi  

Ţinta: 2 Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează iniţiativa, creativitatea şi folosirea la maximum a potenţialităţilor elevilor. 

Obiective specifice:  III.2 Sprijunirea din punct de vedere logistic a activității elevilor pentru redactarea și publicarea revistei școlii   

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

 responsabile De timp Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 

   financiare Parteneri (măsurabile)  

Stabilirea redactorului șef al revistei, și Directorul Oct 2018 Decizii numire Profesorii Numirea 2 profesori și 3 elevi 
numele acesteia     redactorului în echipa de 

     șef redactare a revistei 

Identificarea structurii revistei și a Redactor șef Nov-dec2018 Tematica Profesori, elevi Tematica și 4 domenii abordabile 
tematicilor abordate si a responsbililor pe   abordată  structura la nivelul revistei 

domenii, pentru revistă     revistei  

Promovarea capacității elevilor de-a lucra Directorul, Dec-2018 Elevii implicați Profesori, elevi Implicarea 3 echipe a câte 5 
în echipă la redactarea revistei și Redactor șef    elevilor elevi implicați în 

evaluarea gradului de implicare al elevilor      culegerea de date 

in redactarea și publicarea revistei.       

Stabilirea parteneriatului cu tipografia Redactorul șef Nov 2018 Colaborarea cu Profesori, elevi, Protocolul de 1 echipă mixtă 
Transilvania expres   tipografia angajații editurii colaborare Titulescu- 

   Transilvania   Transilvania Expres 

   expres     
Ţinta: 3 Dezvoltarea competenţelor lingvistice, de comunicare şi argumentare, a competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale, digitale, a 

comportamentelor democratice, moral-civice, pragmatice.  
Obiective specifice: III.3 Formarea la elevi a abilităților anteprenoriale prin sprijin teoretic și material din partea unor societăți comerciale 

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

  responsabile De timp  Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 
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     financiare Parteneri (măsurabile)   

Promovarea la nivelul liceului a Directorul, profesorul de Oct 2018  Legislația Profesorii și Regulamentul Alegerea unei clase 
proiectului „Firma de exercițiu” destinață educație anteprenorială   corespunzătoa- elevii claselor proiectului XI- care să participe 

elevilor care studiază disciplina educație    re XI „Firma de la proiect 

anteprenorială      exercițiu”   

Stabilirea obiectului de activitate pentru profesorul de educație Nov-dec 2018  Necesarul Profesori și Parteneriatului Firma de exercițiu cu 
firma virtuală promovată de elevi și anteprenorială   material 800lei elevi de la Col. cu Colegiul capital mixt 

Identificarea bazei materiale necesare     Titulescu și Col. Ec. A.   

derulării proiectului și a tipului de acțiuni     A. Bîrseanu Bârseanu   

ce vor avea loc         

Promovarea de către elevi și profesori a Profesori de la Titulescu și permanent  Liste elevi Profesori și Programul 2 profesori și 10 
cursurilor de inițiere în activitatea de colaboratorul de la    elevi de la Col. acțiunilor elevi implicați 

anteprnoriat Bîrseanu    Titulescu și Col. comune   

      A. Bîrseanu    

Ţinta: 4 Stimularea performanţei şi excelenţei. Dezvoltarea spiritului competitiv.       

Obiective specifice:  III.4 Implicarea comunității locale în premierea elevilor capabili de performanță     

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

  responsabile De timp  Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 

     financiare Parteneri (măsurabile)   

Stabilirea strategiei de colaborare cu Președinta Asociației de Dec 2018 Sprijin material: Profesori, Strategiea de Cel puțin 4 direcții 

Asociația de Părinți „Nicolae Titulescu” și părinți , directorul  birotică, cărți, părinți, elevi colaborare de acțiune prin 
a condițiilor de stimulare a performanței   produse IT   colaborarea cu 
școlare prin încheierea unui protocol       Asociația de Părinți 

privind premierea elevilor capabili de         

performanță.         

Analiza periodică la nivelul liceului a Consilierul scolar și cel Martie 2019 Ajutor material Profesori, Dosarelor de Toți elevii cu nevoi 

rezultatelor școlare, la concursuri și educativ  în cuantumul părinți, elevi ajutor pentru speciale identificați 
olimpiade și identificarea elevilor care se  Iunie 2019 bursei sociale  elevi cu nevoi de diriginți 
regăsesc în situația de premiere prin      sociale   

parteneriatul cu Asociația de Părinți         

„Nicolae Titulescu”         

Susținerea performanței școlare prin Consilierul educativ, permanent Sprijin material: Profesori, Parteneriatul Cel puțin 5 elevi 

echipe de la Colegiul N. Titulescu și direcțiunea  birotică, cărți, părinți, elevi cu Centrul de înscriși în grupele de 
Centrul Județean de Excelență Brașov   produse IT  excelență performanță de la 
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Centru  
Ţinta: 5 Optimizarea procesului didactic din colegiu prin utilizarea mijloacelor moderne de predare-învăţare şi comunicare, a tehnologiei informaţiei 

şi comunicării.  
Obiective specifice:  III.5 Dotarea cu tehnică informatică performantă pentru optimizarea procesului de predare învățare. 

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

  responsabile De timp Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 

    financiare Parteneri (măsurabile)   

Stabilirea strategiilor de predare-învățare Sefii de catedre Nov 2018 Bugetul de stat Profesori, elevi, Strategia Nici o disciplină fără 
aplicabile la clasă prin utilizarea tehnicii    informaticianul privind strategie de acțiune 

de calcul.     activitatea la   

      clasă pentru   

      fiecare   

      disciplină   

Stabilirea tipului de activități care se vor șefii de catedre și comisii Oct 2018 Listă activități Profesori, elevi, Orarul Programarea de 
derula cu ajutorul tehnicii de calcul și de    informaticianul laboratoarelor activități în întreg 

rezolvarea unor teste pe calculator la     de informatică intervalul orar 8-15 

diverse discipline        

Extinderea reţelei de Internet în corpul B informaticianu Dec 2018 Calculatoare, Profesori, elevi, Internet în Nici o sală de clasă 
și dotarea cabinetelor cu calculatoarelor   imprimante, informaticianul corpul B la fără internet 

performante din dotare.     fiecare nivel   

         

Ţinta: 6 Realizarea unor parteneriate interinstituţionale, naţionale, europene.      

Obiective specifice:  III.6 Modernizarea bazei materiale pentru derularea de proiecte și parteneriate     

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

  responsabile De timp Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 
    financiare Parteneri (măsurabile)   

Constituirea echipei pentru achiziții și directorul Oct 2018 Lista de obiecte profesorii Elaborarea 5 membrii în comisia 
identificarea nevoilor pentru dotarea   de inventar contabilul listei de pentru achiziții 

materială.     priorități   

Lansarea ofertei de achiziții și organizarea Reponsabilul cu achizițiile Oct-nov 2018 Pagina SEAP contabilul Ofertele de În procent de 100% 

licitațiilor prin intermediul platformei publice    produse ale achiziții realizate pr 
SEAP contabilul    agenților SEAP 

      

economici         
         

Achiziționarea și inscriere în inventarul Reponsabilul cu achizițiile dec 2018 40000 lei Cadrele Fișe de 100% inventarul 
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liceului a obiectelor de inventar publice   obiecte inventar didactice inventar liceului actualizat 

 contabilul   de la bugetul contabilul actualizate  

    local    

Ţinta: 7 Promovarea tradiţiilor locale, a valorilor culturii naţionale şi universale      

Obiective specifice:  III.7 Promovarea valorilor culturale NAȚIONALE universale prin proiecte cu finanțare: locală, națională sau  internațională  

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele   Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

 responsabile De timp  Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 

    financiare Parteneri (măsurabile)  

Înscriere liceului în proiecte cu finanțare: Coordonatorul de proiecte Nov-dec 2018 Cerere de aderare Elevi, profesori Lista 3 proiecte locale 
locală, națională sau internațională pe și programe  la proiect  proiectelor 2 proiecte naționale 

baza identificării nevoii de formare a       1 proiect 

elevilor       internațional 

Realizarea de portofolii, pliante, pagini Coordonatorul de proiecte permanent 800 lei deplasare Elevi, profesori, Pliantul 1-pliant și 
WEB, filmulețe cu valori ale culturii și programe  în județ părinți liceului 1 film de promovare 

locale       a imaginii liceului 

Participarea la spectacole de teatru, Responsabilul cu permanent Contravaloare Elevi, profesori Programul 60% dintre elevi să 
muzică, festivaluri vizionarea de spectacole  abonament  spectacolelor aibă abonament la 

      teatrului teatru 

      Dramatic  

      Brașov  

Organizarea repetițiilor pentru teatru, cor, Coordonatorul de proiecte permanent 500 lei procurare Elevi, profesori Vizionarea Clasarea în primele 5 
dans sportiv. Participarea la concursuri și și programe  recuzită  piesei de teatru echipe de teatru din 

festivaluri      a elevilor din oraș 

      Titulescu  
 
 
 

 

Domenii funcționale IV. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE 
 

Ţinta: 1. Asigurarea unui management eficient, bazat pe motivare, implicare, participare  
Obiective specifice:IV.1 Promovarea unei politici de imagine publică corectă, reală şi permanentă a unităţii de învăţământ 

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

  responsabile De timp  Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 
     financiare Parteneri (măsurabile)   

Nominalizarea comisiei pentru Directorul Oct.2018  Plan de profesori Decizia de 7 cadre didactice 
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promovarea imaginii în comunitatea    acțiune  numire membre ale comisiei 

locală și media.      comisie Câte 1 activitate 

Stabilirea planului de actiune al comisiei      Planul de programată lunar 

pentru promovarea imaginii în      muncă la nivel  

comunitatea locală și media      de comisie  

Semnarea contractului de parteneriat cu Directorul Nov.2018  Anunțuri în Profesori, elevi, Semnarea 1 întâlnire 
grupul de presă Transilvania expres. Consilierul educativ   presa locală părinți parteneriatului semestrială a elevilor 

Participarea elevilor la întâlniri cu    gratuite  cu grupul de cu reprezentanții 

reprezentanții de presa locală      presă grupului de presă 

Analiza semestrială a actiunilor privind Directorul semestrial  Lista Profesori, elevi, Raportul de 1 raportare 
promovarea in mass-media a actiunilor Consilierul educativ   activităților părinți analiză semestrială 

întreprinse la nivelul liceului      Măsuri de  

      acțiune  

      viitoare  

Ţinta: 2 Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează iniţiativa, creativitatea şi folosirea la maximum a potenţialităţilor elevilor. 

Obiective specifice: IV.2 Participarea elevilor la sesiuni de comunicări științifice organizate de licee și facultăți din oraș sau țară   

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Inicatori de 

 responsabile De timp  Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 
    financiare Parteneri (măsurabile)  

Realizarea unor proceduri de comunicare Directorul Dec 2018  Calculator Profesori, Semnarea Parteneriat cu 3 licee 
sistematică cu şcoli gimnaziale şi instituţii Responsabil CEAC   hârtie ISJ, protocoalelor din țară care au 

de învăţământ superior, ISJ, CCD, etc,     CCD,directori  numele Titulescu 

precum şi cu alte instituţii cu rol în     de licee   

conceperea,furnizarea şi evaluarea     partenere   

serviciilor educaţionale oferite        

Inscrierea din timp a elevilor la sesiunile Sefii de catedre permanent  Tehnica de Profesori, elevi, Lista Câte 2 comunicări 
de comunicări cu invitație publică Consilierul educativ   calcul parteneri în progamării științifice la nivel de 

    500 lei proiect sesiunilor arie curriculară 

    redactare  științifice  

    lucrări    

Diseminarea la nivelul liceului a Sefii de catedre permanent  Lista Profesori, elevi, Broșura cu Cel puțin o 
participărilor la sesiuni de comunicare și Consilierul educativ   comunicărilor parteneri în lucrările diseminare 

întâlniri științifice     proiect premiate semestrial 

Ţinta: 3 Dezvoltarea competenţelor lingvistice, de comunicare şi argumentare, a competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale, digitale, a comportamentelor  
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democratice, moral-civice, pragmatice.  
Obiective specifice:  IV.3  Formarea comportamentelor moral-civice la elevi  prin prezentarea unor exemple din viața de zi cu zi 

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

  responsabile De timp  Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 

     financiare Parteneri (măsurabile)   

Incheiere de parteneriate cu CJRAE, cu Directorul Oct-nov 2018  Parteneriatele Profesori, elevi Semnarea 1-parteneriat cu 
Secția 3 de Poliție departamentul de Consilierul școlar     parteneriatelor fiecare colaborator 

Proximitate, cu Agenția pentru protecția         

copilului         

Participarea la programe locale, naţionale, Consilierul școlar și permanent  Listă programe Profesori, elevi, Lista acțiunilor 1 participare lunară 

internaţionale. educativ    parteneri comune   

Evaluarea peridică a activităților la nivel Directorul, Iunie 2018  Calculator, Profesori, elevi, Raportul Semestrial cîte 1 
de parteneri Consilierul educativ   imprimantă, parteneri activităților raport 

     xerox  derulate   

Formarea cadrelor didactice prin CJRAE, Consilierul școlar permanent  500 lei Profesori, elevi, Graficul Sesiunea de 
în ceea ce privește toleranța, responsabilul cu formarea   Premierea parteneri cursurilor de comunicări cu 5 

comportamentul democratic în rândul    lucrărilor  formare regerate pe aceste 

elevilor       teme 

Ţinta: 4 Stimularea performanţei şi excelenţei. Dezvoltarea spiritului competitiv.       

Obiective specifice:  IV.4 Sprijinul AJOFM pentru orientarea în carieră a elevilor       

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

  responsabile De timp  Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 

     financiare Parteneri (măsurabile)   

Stabilirea atribuțiilor consilierului școlar Directorul Oct 2018  Calculator, Personalul Direcții de 1 ședință lunară la 
în ceea ce privește orientarea școlară și    imprimantă, didactic, elevi acțiune nivel de clasă 

profesională a elevilor și identificarea    xerox  realizabile   

direcțiilor de acțiune pentru elev și         

profesor         

Stimularea spiritului competitiv, a Directorul Iunie 2018  1000 lei Personalul Lista elevilor 3 elevi și 1 profesor 
performanţelor prin premierea celor mai Președintele Asociației de    didactic, elevi performanți și premiați 

buni elevi; premierea profesorilor părinți     profesor   

coordonatori.      coordonator   

Constituirea grupurilor de elevi în funcție Profesori de informatică Nov 2018  Listă elevi Personalul Componența 3 grupe de 

de aptitudini și performanțe școlare     didactic, elevi grupelor performanță 
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Evidențierea permanentă a elevilor 

performanți  
Ţinta: 5 Optimizarea procesului didactic din colegiu prin utilizarea mijloacelor moderne de predare-învăţare şi comunicare, a tehnologiei informaţiei 

şi comunicării.  
Obiective specifice:  IV.5  Promovarea parteneriatului cu firme IT. 

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

 responsabile De timp  Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 
    financiare Parteneri (măsurabile)  

Încheierea parteneriatului cu Directorul Dec 2018  parteneriatul Elevi, angajați ai Protocolul de 1 activitate lunară în 
departementul de învățământ de la     Camerei de colaborare cadrul parteneriatului 

Camera de Comerț și Industrie Brașov     Comerț   

Derularea activităților din cadrul Coordonatorul de proiect permanent  Calculatoare Elevi, Programul 1 activitate lunară în 
parteneriatului cu Camera de Comerț și     Informaticiei de acțiunilor cadrul parteneriatului 

Industrie Brașov, la sediul unor firme IT,     la firmele comune  

agreate de Camera de Comerț și Industrie     colaboratoare   

Brașov        

Evaluarea periodică a realizării acțiunilor        

din cadrul parteneriatului cu Camera de        

Comerț și Industrie Brașov        

Dobândirea de către elevi a competențelor Profesorii coordonatori lunar  Calculatoare Elevi, personal Graficul 10 elevi lunar să se 
necesare promovării examenelor ECDL ECDL   Taxa înscriere didactic și evaluărilor înscrie la cursurile 

    50 lei nedidactic ECDL ECDL 

Ţinta: 6 Realizarea unor parteneriate interinstituţionale, naţionale, europene.  
Obiective specifice: IV.6 Informarea tuturor categoriilor sociale şi organzaţiilor beneficiare în legătură cu activitatea unităţii şcolare, cu programele naţionale de reformă 
derulate sau în curs de derulare. 

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

  responsabile De timp  Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 

     financiare Parteneri (măsurabile)   

Elaborarea planurilor / programelor de Director, Nov 2018  Calculator, Cadre didactice, Programul de 1-2 direcții noi de 
dezvoltare a unităţii şcolare pentru Director adj   hârtie Elevi, dezvoltare al acțiune 

satisfacerea nevoilor proprii şi ale    xerox Părinți liceului -   

comunităţii locale.      completări   

Colaborarea cu autorităţile locale alese Directorul permanent  Adrese de Consilierii Plan de Remedierea 

(Consiliul Judeţean, Consiliul Local şi    comunicare cu locali, reparații și sistemului de 
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Primăria ) în ceea ce priveşte repartizarea    instituțiile directorul, investiții împământarea corp A 

şi utilizarea fondurilor pentru    respective contabilul pentru 2017 și B 

funcţionarea, întreţinerea şi repararea     liceului   

unităţilor şcolare        

Asigurării pazei şi siguranţei elevilor şi Director permanent  Programul Secția 3 poliție Planul comun O activitate comună 
pentru prevenirea şi combaterea    agentului de Serviciul de acțiune în săptămâna Școala 

delicvenţei juvenile    pază proximitate comunitară Altfel 

     prof. diriginți   

Formarea unei echipe de teatru cu Consilierul educativ permanent  Recuzită de Elevi , profesori, Componența 1 piesă pusă în scenă 
reprezentanți de la Centrul Cultural    teatru actori echipei de până la 1 iunie 2017 

Reduta      teatru  

Ţinta: 7 Promovarea tradiţiilor locale, a valorilor culturii naţionale şi universale      

Obiective specifice: IV.7  Participarea personalului și elevilor liceului la evenimentele culturale din comunitatea brașoveană   

Activități pentru atingerea obiectivului Persoana /persoanele  Resurse necesare  Rezultate Indicatori de 

 responsabile De timp  Materiale și Resursa umana/ aşteptate performanță 

    financiare Parteneri (măsurabile)  

Încheierea unui protocol de colaborare cu Directorul Nov 2018  protocolul Profesori, elevi, Proiect de Implicarea în proiect 
Muzeul de istorie și Muzeul de artă din șeful catedrei de istorie    istorici, parteneriat a doi profesori și 

Brașov     muzeografi pentru școală zece elevi 

Organizarea acțiunilor comune dedicate Consilierul educativ, Dec 2018-ian  500 lei Profesori, elevi, Cunoașterea Trei clase de elevi în 
zilelor de 1 Decembrie - Centenarului și 

zilei de 24 Ianuarie profesorii diriginți 2019  Asociația de istorici, istorie țării vizită la Muzeul de 

    părinți muzeografi  istorie 

Formarea grupului de „istorici și șeful catedrei de istorie Ianuarie-- martie  Sala de clasă Profesori, elevi, Obiceiuri și Cel puțini10 elevi 
promotori ai tradiției locale” la nivel de  2019   istorici, tradiții locale fondatorii grupului 

liceu     muzeografi   

Diseminarea la nivelul școlii și al mass- Consilierul educativ, Martie 2019  Calculator Profesori, elevi, Conferințe de O conferință de presă 
mediei a parteneriatelor cu Muzeul de profesorii diriginți   Hârtie, xerox istorici, presă la sfîrșit de semestru 

istorie și Muzeul de artă din Brașov     muzeografi   
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MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 
 

 

Monitorizarea reprezintă urmărirea descriptivă, factuală a realizării planului operațional. 
 

Evaluarea pe parcurs sau formativă, formulează judecăţi evaluative şi de ajustare în timpul 

implementării planului operațional. Evaluarea finală sau sumativă – stabileşte dacă rezultatele 

aplicării planului operațional corespund obiectivelor, ne spune dacă a fost implementat cu succes sau 

nu. 
 

Planul operațional va fi monitorizat prin: planificările periodice pe arii curriculare de 

activitate didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi. 
 

Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor la un 

moment dat. 
 

Realizările sau nerealizările planului operațional se vor regăsi în analiza managerială 

semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului profesoral al şcolii. 
 

Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne 

adresăm şi la care ne raportăm: elevii părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi 

partenerii de proiecte, pentru și grija de a corecta din mers eventualele disfuncţii. 
 

Implementarea Planului opereațional va fi realizată de către întregul personal al şcolii, iar 

procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a planului operațional prin: 
 
• întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 
 
• prezentarea  de  rapoarte  semestriale  în  cadrul  Consiliului  profesoral  şi  al  Consiliului  de 
 

administraţie; 
 

• activităţi de control intern; 
 
• corectare periodică şi actualizare. 
 

 

Monitorizarea 
 

Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2018 – 2019 urmărindu-se 

mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) şi non-umane în vederea realizării 

indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv , 
 

În procesul de monitorizare se urmăreşte : 
 

- comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor; 
 
- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor;  
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-  
- analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor. 
 

Ca instrumente de monitorizare se folosesc : 
 
- observaţiile; 
 
- discuţiile cu elevii; 
 
- asistenţa la ore; 
 
- sondaje scrise şi orale; 
 

-întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliu de administraţie, Consiliu profesoral. 
 

 

Evaluarea 
 

Evaluarea planului operațional se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele 

anului şcolar 2018- 2019 când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face corecturile 

necesare pentru un plan de acţiune al şcolii viitor adaptat evident situaţiilor ce se impun la momentul 

potrivit. 
 

Evaluarea îşi propune proceduri prin care să se poată stabili următoarele : 
 

• raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate; 
 
• acţiuni corective în situaţii când performanţa mai mică decât aşteptările. 
 

Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca 

instrumente de evaluare următoarele: 
 

• autoevaluare; 
 

• interevaluări; 
 

• declaraţii de intenţii 
 

• interviuri de evaluare; 
 

• observaţii folosind ghiduri de observaţie; 
 

• fişe de apreciere; 
 

• diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului. 
 

În toate evaluările care se referă la prezentul plan opereațional, se va acorda atenţie 

următoarelor elemente : 
 

• respectarea misiunii şi a viziunii; 
 

• urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect; 
 

• analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte; 
 

• corelaţia dintre resurse si obiectivele alese;  
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• stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul 

fiecărei ţinte. 

 
 

Responsabilităţi 
 

Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care gestionează 

activitatea de învăţământ, informaţiile privind modul şi etapele de realizare a obiectivelor propuse, 

sunt distribuite astfel : 
 

• Managerii pentru obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în carieră a cadrelor 

didactice, creşterea performanţelor şcolare şi parteneriate 
 

• Responsabilii comisiilor metodice pentru creşterea randamentului şcolar. 
 

• Directorul adjunct şi consilierul educativ pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi 
 

pentru cele legate de activităţile extraşcolare şi extracurriculare. 
 

 

Indicatorii de performanţă 
 

Prin perspectivă managerială o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o 

funcţionare optimă sistemului de formare din şcoală. Dintre posibilii indicatori de performanţă 

amintim : 
 
• furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din şcoală; 
 
• stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru atribuirea de semnificaţii 

datelor obţinute prin evaluare şi emiterea de judecăţi de valoare (aprecieri obiective); 
 
• enunţuri prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din evaluare; 
 
• adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin monitorizare şi evaluare 

se impune acest lucru 
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