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Domenii de 

activitate 

Ţinte Acţiuni  Rezultate 

aşteptate 

Resurse Responsabili  Termene  Monitorizare  
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Capacitatea 

instituţională 

Criteriul: 

baza 

materială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea 

dotării spaţiilor 

şcolare  

 Identificarea nevoilor 
de dotare ale şcolii, 

 Estimarea costurilor 

Pentru amenajarea unei 

Sali de luat masa pentru 

elevi. 

 Identificarea resurselor 
materiale necesare 

 Achiziţionarea 
mijloacelor didactice 

necesare 

 Dotarea spaţiilor 
şcolare cu noile 

materiale didactice 

 Asigurarea 

accesibilităţii elevilor şi 

cadrelor didactice la 

noile mijloace didactice 

 Diseminarea  
    rezultatelor    

activităţilor 

 Evaluarea activităţilor 
 

 Spaţii şcolare 
echipate 

conform 

normativelor de 

dotare  

 numărul de 

elevi înscrişi  

 prestigiului 

şcolii în 

comunitatea 

locală 

 

Resurse 

umane: 

Cadrele 

didactice 

Contabil 

 

Resurse 

materiale: 

Bugetare 

Extrabugetare  

C.A. 

Consiliul 

Profesoral 

Comisii 

metodice 

Consiliul 

Reprezentativ 

 al părinţilor 

Comisia de 

analizare a 

ofertelor 

Contabilitate 

 

 

 

06.06.2015 

 

 

30.10.2014 

 

 

15.11.2014 

 

30.03.2015 

  

 

 

permanent 

 

 

 

permanent 

 

 

 

permanent 

Monitorizare: 

Consiliul 

profesoral 

Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor 

 

Evaluare: 

C.A. 

Comisia de 

asigurare a 

calităţii 

(CEAC) 

Comisia de 

analizare a 

ofertelor 

Contabilitate 

Comisii 

metodice 
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Rezultatele 

invatarii 

Îmbunatatirea 

rezultatelor 

invatarii 

 Identificarea elevilor 
problema 

 Identificarea sferelor de 

problematici  

 

 Identificarea resurselor  

 Organizareactiv.de 
ajutorare 

 Folosirea eficientă a 
specialistilor   

 Diseminarea  

    rezultatelor    

activităţilor 

 Evaluarea activităţilor 

 Asigurarea 
condiţiilor 

adecvate de 

invatare 

  Crearea unor 

grupuri de 

invatare 

 Creşterea 
calităţii 

educaţiei prin 

participare  la 

consultatii 

Resurse 

umane: 

Catedra dirig. 

 

Resurse 

materiale: 

 

Extrabugetare  

C.A. 

Consiliul 

Profesoral 

Resp.educativ 

Consiliul 

Reprezentativ 

la părinţilor 

Ceac 

 

15.11.2014 

 

 

30.11.2014 

 

15.12.2014 

15.01.2015 

 

 

sem. II 

 

permanent 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

 

Monitorizare: 

Consiliul 

profesoral 

Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor 

 

Evaluare: 

C.A. 

Comisia de 

asigurare a 

calităţii 

(CEAC) 

 

 

 

 Înnoirea 

fondului de carte 

al bibliotecii 

şcolare 

 Identificarea titlurilor 

necesare procesului 

educativ 

 Estimarea costurilor 

 Identificarea resurselor 
materiale 

 Analizarea ofertelor 

 Achiziţionarea cărţilor 

 Înregistrarea titlurilor 
în fondul de care al 

bibliotecii şcolare; 

 Asigurarea 
accesibilităţii elevilor şi 

cadrelor didactice la 

noile titluri  

 Diseminarea  

    rezultatelor    

 Creşterea 

cantitativă şi  

diversificarea a 

fondului de 

carte 

 Actualizarea şi 
înnoirea 

fondului de 

carte 

 Asigurarea unui 
număr adecvat 

de titluri la 

numărul de 

elevi 

 Motivarea 

elevilor pentru 

studiul 

Resurse 

umane: 

Comisii 

metodice 

Bibliotecar 

Contabil 

 

Resurse 

materiale: 

Bugetare 

Extrabugetare 

C.A. 

Consiliul 

Profesoral 

Consiliul 

Reprezentativ 

la părinţilor 

Comisia de 

analizare a 

ofertelor 

Contabilitate 

Bibliotecar 

30.04.2015 

 

 

15.06.2015 

 

 

 

 

permanent 

 

permanent 

 

 

 

permanent 

 

 

 

Monitorizare: 

Consiliul 

profesoral 

Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor 

 

Evaluare: 

C.A. 

Comisia de 

asigurare a 

calităţii 

(CEAC) 

Comisia de 

analizare a 

ofertelor 

Comisii 

metodice 
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activităţilor 

 Evaluarea activităţilor 

individual 

 Stimularea 
elevilor pentru 

lectura şcolară 

 Organizarea de 

activităţi 

educative în 

colaborare cu 

biblioteca 

şcolară  

 

permanent 

 

 

permanent 

 

 

 

monitorizare 

febr.2015 

 

Contabilitate 

Bibliotecar 

Manag. 

Calitatii/opti

mizarea 

Procedurilor 

de predare-

invatare-

evaluare 

 

 

 

 

Exploatarea 

dotarilor 

cabinetului info / 

a reţelei AeL 

 Estimarea costurilor 

 Identificarea resurselor 

materiale/umane 

 Analizarea ofertelor 
existente  

 

 Evaluarea rezultatelor 
activităţilor 

 Accesarea 
mijloacelor de 

învăţământ 

multimedia on 

line 

 Utilizarea TIC 

în procesul de 

predare-

învăţare-

evaluare 

 Încurajarea 
inovării 

didactice 

 Creşterea 
interesului 

elevilor pentru 

studiu prin 

folosirea 

mijloacelor 

moderne de 

căutare a 

informaţiilor 

 Creşterea 
abilităţilor de 

mânuire a 

Resurse 

umane: 

Administrator 

de reţea 

Contabil 

 

Resurse 

materiale: 

Bugetare 

Extrabugetare 

C.A. 

Consiliul 

Profesoral 

Consiliul 

Reprezentativ 

la părinţilor 

Comisia de 

analizare a 

ofertelor 

Contabilitate 

Administrator 

reţea 

Permanent 

 

 

 

 

Sem.II 

 

 

Noi.-martie 

2015 

 

 

 

 

 

 

Mai-iunie 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizare: 

Consiliul 

profesoral 

Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor 

 

Evaluare: 

C.A. 

Comisia de 

asigurare a 

calităţii 

(CEAC) 

Comisia de 

analizare a 

ofertelor 

Contabilitate 

Administrator 

de reţea 
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computerului 

atât pentru elevi 

cât si pentru 

personalul 

didactic de 

predare  

 

 

 

Eficacitate 

instituţională 

Criteriul: 

activitatea de 

cercetare 

ştiinţifică sau 

metodică 

Implicarea 

cadrelor 

didactice în 

proiecte de 

dezvoltare 

 Participarea cadrelor 

didactice la proiecte de 

dezvoltare sau de 

cercetare ştiinţifică şi 

metodică 

 Diseminarea 
rezultatelor 

 Schimburi de 
experienta 

 Introducerea 

noutăţilor/ex.de bune 

practici 

 Publicarea de articole 
de specialitate 

 

 Încurajarea 

formării 

continue  

 Promovarea 
inovării 

didactice 

 Diversificarea 
strategiilor de 

învăţare 

 Creşterea 

performanţelor 

elevilor 

 Îmbunătăţirea 
actului educativ 

Resurse 

umane: 

Comisia de 

perfecţionare 

metodică 

Comisii 

metodice 

Contabil 

 

Resurse 

materiale: 

Bugetare 

Extrabugetare 

C.A. 

Consiliul 

Profesoral 

Catedra de 

educaţie 

fizică 

Consiliul 

Reprezentativ 

la părinţilor 

Comisia de 

analizare a 

ofertelor 

Contabilitate 

Permanent 

 

 

 

 

Sem. I  

 

 

Permanent 

 

 

 

Sem. II 

CCD 

Monitorizare: 

Consiliul 

profesoral 

Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor 

 

Evaluare: 

C.A. 

CEAC 

 

Contabilitate 

Comisiile 

metodice 

  

  

 

Coordonator CEAC : ROATIS RODICA 

 


