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DIRECŢIILE DE ACŢIUNE 

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

� Dezvoltarea capacităţii unităţii de învăţământ privind asigurarea şi evaluarea calităţii 

serviciilor educaţionale oferite prin Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, sistemul 

de management al calităţii. 

� Creşterea calităţii educaţiei în toate domeniile de activitate. 

� Monitorizarea procesului de predare- învăţare din perspectiva centrării activităţilor pe elevi 

şi nevoile lor educaţionale, precum şi pe realizarea unui parteneriat autentic profesor-elev. 

� Aplicarea sistemului de evaluare a elevilor din perspectiva formării competenţelor cheie. 

� Gestionarea în condiţii optime a Evaluării Naţionale. 

� Îmbunătăţirea calităţii managementului şcolar. 

II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 

� Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară din comună la educaţie, 

 eliminarea oricăror forme de discriminare. 

� Sprijinirea elevilor cu risc major de abandon şcolar în vederea diminuării fenomenului. 

� Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copii cu cerinţe educaţionale 

speciale. 

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 

� Încurajarea şi susţinerea performanţelor elevilor cu aptitudini înalte prin organizarea 

olimpiadelor, concursurilor şi valorizarea rezultatelor deosebite obţinute. 

IV. Implementarea descentralizării şi dezvoltarea autonomiei unităţilor de 

învăţământ 

� Eficientizarea reţelei şcolare, care să corespundă nevoilor reale ale comunitaţii. 

� Sprijinirea cadrelor didactice în vederea dezvoltării parteneriatelor active cu autorităţile şi 

comunitatea locală. 

� Conştientizarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii din comunitatea 

locală asupra rolurilor sporite în relaţie cu dezvoltarea şcolii şi a educaţiei în general; 

formarea reprezentanţilor autorităţilor locale în acest sens. 

� Aplicarea legislaţiei cu privire la implementarea descentralizării. 
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V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ 

� Evaluarea şi consilierea cadrelor didactice prin asistenţe. 

� Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile metodico – ştiinţifice 

desfăşurate la nivel local/judeţean. 

  VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă 

complementară pentru elevi 

� Armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală a individului cu cele ale 

comunităţii imediate, locale şi regionale şi cu solicitările societăţii actuale. 

� Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul competenţelor 

cheie, al dezvoltării civismului, voluntariatului, muticulturalismului, într-o societate 

complexă, dinamică. 

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 

� Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului educativ al părinţilor. 

� Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare profesională şi cultural pozitivă a 

tuturor actorilor educaţionali faţă de educaţia permanentă, personală şi profesională. 

� Identificarea şi implementarea celor mai eficiente strategii de formare a adulţilor. 

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european 

� Corelarea demersurilor şcolii cu cele ale I.S.J., M EN în vederea compatibilizării învăţământului 

românesc, cu particularităţile sale, cu învăţământul european. 

� Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea proiectelor educaţionale la 

nivel de unitate şcolară. 

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

Obiectivul Masuri/Actiuni Termene Responsabili Indicatori de 
performanta 

1. Dezvoltarea 
capacităţii unităţilor 
de învăţământ privind 
asigurarea şi 
evaluarea calităţii 
serviciilor 
educaţionale oferite 

Dezvoltarea culturii 
calităţii la nivelul 
unităţii de învăţământ 

Permanent Director 
Director adj. 
Responsabili 
comisii 

Funcţionarea C.E.A.C. 
în 
conformitate cu 
prevederile 
legislative în vigoare; 
Existenţa R.A.E.I. 
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(C.E.A.C., sistemul 
de management al 

calităţii) 

Participarea 
responsabilului 
C.E.A.C.la cursuri de 
formare 

Conform 
Graficului 
ISJ 

Director adj. 
 

Numărul de module 
parcurse 

Monitorizarea 
acţiunilor 
care vizează 
evaluarea şi 
ameliorarea 
serviciilor 
educaţionale la 
nivelul 
unităţii de 
învăţământ 

Permanent Director 
Director adj. 
Responsabili 
comisii 
 
 
 

Existenţa planului de 
măsuri 
privind îmbunătăţirea 
calităţii 
serviciilor 
educaţionale, 
elaborat în  
concordanţă cu 
necesităţile identificate 
prin 
rapoarte de evaluare 
internă/externă 

2. Creşterea calităţii 
educaţiei în toate 
domeniile de 
activitate 
 

Asigurarea aplicării 
curriculumului 
naţional, 
în conformitate cu 
planurile cadru şi cu 
programele şcolare 
în vigoare 
 

Permanent Director 
Director adj. 
Responsabili 
comisii 
 

Parcurgerea integrală 
a materiei la toate 
disciplinele de 
studiu, conform 
Curriculum-ului 
naţional 

Adaptarea 
/diversificarea ofertei 
curriculare la decizia 
şcolii, în concordanţă 
cu interesele şi 
nevoile de educaţie 
ale elevilor, cu 
resursele de care 
dispune scoala 
şi cu tendinţele 
actuale din societate 
Fundamentarea 
realistă a planului de 
şcolarizare pe baza 
unei diagnoze 
pertinente a nevoilor 
comunităţii, în 
vederea integrării 
şcolare si 
profesionale a 
elevilor/tinerilor 

Semestrul 
al II-lea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semestrul 

al II-lea 

Director 
Director adj. 
Diriginti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director 
Director adj 

Calitatea programelor 
şcolare pentru C.D.Ş. 
(diversitate, 
atractivitate) 
Aplicarea şi 
valorificarea 
chestionarelor de 
impact pentru elevi şi 
părinţi privind C.D.Ş. 
Creativitate în 
stabilirea C.D.Ş. 
Numărul de clase 
realizate raportat la 
numărul de clase 
propuse 
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Eficientizarea 
procesului 
instructiv-educativ, 
urmare a evaluărilor 
de etapa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent Director 
Director adj. 
Responsabili 
comisii 
 

Diminuarea cu 10% a 
elevilor care 
înregistrează eşec 
şcolar; 
Creşterea procentului 
de promovabilitate la 
examenele 
naţionale cu 5% 
 

3.Monitorizarea 
procesului de 
predare- 
învăţare din 
perspectiva centrării 
activităţilor pe elevi şi 
nevoile lor 
educaţionale, precum 
şi 
pe realizarea unui 
parteneriat autentic 
profesor-elev 

Efectuarea de 
asistente  

care să urmărească 
modul în care 
cadrele 
didactice îşi concep 
demersurile 
didactice centrate pe 
implicarea activă a 
elevilor 

Periodic Director 
Director adj. 
Responsabili 
comisii 
 

Creşterea cu 20% a 
cadrelor didactice care 
îşi concep demersul 
didactic centrat pe 
implicarea activă a 
elevilor 

4. Aplicarea 
sistemului 
de evaluare a elevilor 
din perspectiva 
formării 
competenţelor-cheie 

Asigurarea 
permanentă a 
unei comunicări 
eficiente între 
profesori– elevi şi 
părinţi,urmărindu-se 
motivarea elevilor 
pentru propria 
dezvoltare şi progres 
şcolar 

Permanent Cadre 
didactice 

Existenţa contractelor 
de parteneriat şcoală – 
familie. 
Numărul de 
parteneriate de 
colaborare. 
Numărul şedinţelor cu 
părinţii 
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5. Gestionarea în 
condiţii optime a 
Evaluarii Naţionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Îmbunătăţirea 
calităţii 
managementului 
şcolar. 

Cunoaşterea şi 
aplicarea 
prevederilor 
metodologiei şi 
calendarului de 
desfăşurare a 
Evaluarii Naţionale 

Conform 
graficului 
MEN 

Director 
Director adj 

Modalităţi de 
informare 
diversă. 

Desfăşurarea 
Evaluarii 
Naţionale în condiţiile 
prevăzute în 
metodologie. 

Organizarea 
simulărilor 
pentru Evaluarea 
Naţionala 

Conform 
graficelor 

Director 
Director adj 

Rezultatele obţinute 
de către 
elevi la aceste 
simulări. 
Evaluarea 
comparativă cu anul 
şcolar precedent 
Progresul înregistrat 
de elevi 
Numărul de elevi 
participanţi. 

Desfăşurarea 
Evaluarii Naţionale  
conform 
metodologiei 
MEN, în cele mai 
bune condiţii. 

Conform 
grafic 
MEN 

Director 
Director adj 

Creşterea procentului 
de promovabilitate la  
 Evaluarea Naţionala 
cu minimum 10%. 
Desfăşurarea  
Evaluarii Naţionale în 
condiţiile 
prevăzute în 
metodologii. 

Crearea şi 
menţinerea 
unui ethos şcolar 
optim pentru 
asigurarea unui 
învăţământ de 
calitate. 

Permanent Director 
Director adj. 
Diriginti 
 

Diminuarea stărilor 
tensionate 
din unitatea de 
învăţământ şi a 
sesizărilor din 
teritoriu. 
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Prezentarea 
exemplelor de bună 
practică în cadrul 
activităţilor 
metodice.  

Permanent Director 
Director adj. 
Responsabili 
comisii 
 

Practicarea unui 
management 
performant.  
 
 
 
 
 
 

 
 
II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 

Obiectivul Masuri/Actiuni Termene Responsabili Indicatori de 

performanta 

1. Asigurarea 
accesului 
tuturor copiilor de 
vârstă preşcolară şi 
şcolară la 
educaţie,  
eliminarea oricăror 
forme de discriminare. 
 

Asigurarea 
accesului în 
învăţământul 
preşcolar a 
unui număr cât mai 
mare de copii cu 
vârste 
între 3 şi 6 ani. 

Permanent Director 
Director adj 

Educatoare 

Număr de copii 
preşcolari 
cuprinşi în grădiniţe. 

2.Sprijinirea elevilor cu 

risc major de abandon 

şcolar în vederea 

diminuării 

fenomenului. 

 

Monitorizarea 
frecvenţei elevilor în 
vederea diminuării 
absenteismului şi 
abandonului şcolar 

Permanent Cadre 
didactice 

Baza de date realizată 
privind frecvenţa 
elevilor pe cicluri de 
invăţământ. 
Diminuarea 
numărului de absenţe 
şi a cazurilor de 
abandon cu 10%. 
 

Iniţierea de 
parteneriate, 
proiecte 
pe problematica 
abandonului şcolar. 

Martie Consilieri 
educativi 

Diseminarea 
practicilor inovative 
din sistemele 
educative europene.  
Numărul 
parteneriatelor. 
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3. Promovarea şi 
eficientizarea 
serviciilor 
educaţionale pentru 
copiii cu cerinţe 
educaţionale speciale. 

Diseminarea unor 
informaţii privind 
strategiile de 
diferenţiere şi 
individualizare a 
învăţării la elevul cu 
CES. 

Periodic Director 
Director adj. 
Responsabili 
comisii 
 

Implicarea unui 
număr de cadre 
didactice pentru 
dezvoltarea 
practicilor de lucru 
incluzive cu 5% mai 
mult faţă de anul 
trecut. 

Acţiuni privind 
facilitarea accesului 
copiilor / familiilor 
la serviciile de 
educaţie 
 existente sau 
organizate în 
parteneriat 
cu alte instituţii. 

Periodic Consilieri 
educativi 

Numărul de acţiuni 
realizate şi 
parteneriatele 
dezvoltate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 

 
Obiectivul Masuri/Actiuni Termene Responsabili Indicatori de 

performanta 
1.Încurajarea şi 

susţinerea 

performanţelor elevilor 

cu aptitudini înalte prin 

organizarea olimpiadelor, 

concursurilor şi 

valorizarea rezultatelor 

deosebite obţinute. 

 

Identificarea, 
încurajarea şi 
pregătirea elevilor cu 
aptitudini înalte în 
vederea participării la 
concursurile şi 
olimpiadele şcolare. 

Permanent Cadre 
didactice 

Numărul premiilor 
obţinute. 
Calificarea unui 
număr crescut 
de elevi la etape 
judetene. 

Stimularea 
participării elevilor la 
concursurile 
şi olimpiadele şcolare 
prin popularizarea  
rezultatelor 
obţinute, organizarea 
de festivităţi de 
premiere. 
 

Permanent Director adj. 
Consilieri 
educativi 

Creşterea numărului 
de elevi participanţi 
la olimpiadele şi 
concursurile şcolare. 
Realizarea 
festivităţilor de 
premiere la sfârşitul 
anuluişcolar/ 
semestrului. 
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Stimularea si 
motivarea 
cadrelor didactice 
pentru pregătirea 
elevilor, în vederea 
participării la 
olimpiadele şi 
concursurile 
şcolare, prin popu- 
larizarea rezultatelor, 
recunoaşterea publică 
în cadrul unor 
festivităţi de 
premiere. 
 

Permanent Director adj. 
Consilieri 
educativi 

Creşterea numărului 
de cadre didactice 
care au elevi cu 
rezultate deosebite. 
Premierea elevilor şi 
profesorilor 
performanţi 
 

 
 
IV. Implementarea descentralizării şi dezvoltarea autonomiei unităţilor de 

învăţământ 
 
 
 

Obiectivul Masuri/Actiuni Termene Responsabili Indicatori de 
performanta 

1 .Eficientizarea reţelei 
şcolare, care să 
corespundă nevoilor 

reale ale societăţii. 
 
 

Funcţionarea optimă a 
reţelei şcolare 
la nivelul comunităţii. 

Permanent Director 
Director adj. 

Încadrarea în 
costurile per elev. 
Calitatea procesului 
instructiv– educativ 
Calitatea ethos-ului 
şcolar. 



 

 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizarea reţelei 
şcolare din perspectiva 
Legii nr. 1/2011, 
conform nevoilor 
comunităţii locale şi a 
necesităţii 
modernizării 
sistemului de 
învăţământ. 
 
 
 
 
 

Februarie Director 
Director adj. 

Numărul claselor cu 
învăţământ simultan 
existente în sistem, 
comparativ cu anul 
şcolar precedent. 
Numărul elevilor 
cuprinşi în clasele cu 
învăţământ simultan, 
comparativ cu anul 
şcolar precedent. 
Numărul cadrelor 
didactice calificate. 

Implementarea unui 
proiect 
interinstituţional la 
nivel local, care să 
permită creşterea 
rolului şcolii în viaţa 
comunităţii. 

Martie Director adj. 
Consilieri 
educativi 

Armonizarea relaţiei 
şcoală –comunitate. 
 

3.Conştientizarea 

reprezentanţilor 

autorităţilor locale şi ai 

altor instituţii din 

comunitatea locală 

asupra rolurilor sporite 

în relaţie cu dezvoltarea 

şcolii şi a educaţiei în 

general; formarea 

reprezentanţilor 

autorităţilor locale în 

acest sens. 

 

Organizarea unei 
activităţi cu 
reprezentanţii 
autorităţilor publice 
locale pe problematica 
descentralizării, a 
rolurilor şi 
competenţelor care le 
revin în acest context. 
 
 
 
 
 
 

Mai Director 
Director adj. 
Consilieri 
educativi 

Crearea cadrului 
pentru o comunicare 
optima scoala-
comunitate locala. 
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4. Aplicarea legislaţiei 
cu privire la 
implementarea 

descentralizării 

Rezolvarea în termen a 
sesizărilor, petiţiilor, 
memoriilor şi 
gestionarea corectă a 
situaţiilor problematice 
apărute în scoala. 

Permanent Director 
Director adj. 
 

Diminuarea 
numarului de 
sesizari. 

 

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ 

Obiectivul Masuri/Actiuni Termene Responsabili Indicatori de 
performanta 

1. Evaluarea şi 
consilierea cadrelor 
didactice prin asistente 

Realizarea de asistente 
pentru monitorizarea 
/evaluarea utilizării 
unor strategii didactice 
bazate pe metode 
moderne şi alternarea 
formelor de activitate, a 
gradului de adecvare al 
strategiei didactice la 
particularităţile 
claselor de elevi 
şi realizarea unor 
conexiuni inter- şi 
transdisciplinare. 

Permanent Director 
Director adj. 
 

Numărul de asistente 
ce vizează evaluarea 
activităţii didactice 
din perspectiva 
eficienţei învăţării 
prin calificative şi 
note. 

2. Creşterea calităţii 
procesului de formare 
continuă prin 
activităţile metodico- 
ştiinţifice desfăşurate 
la nivel local/judeţean. 

Popularizarea şi 
susţinerea activităţilor 
metodico-ştiinţifice 
din scoala. 
 

Permanent Director 
Director adj. 
 

Numărul activităţilor 
metodico – ştiinţifice 
realizate. 
Număr cadre 
didactice 
Participante. 

 
 
  VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă 

complementară pentru elevi 
 
 

Obiectivul Masuri/Actiuni Termene Responsabili Indicatori de 
performanta 
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1. Armonizarea 
intereselor legate de 
dezvoltarea personală 
a individului cu cele ale 
comunităţii imediate, 
locale şi regionale şi cu 
solicitările societăţii 

actuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susţinerea activităţii 
Consiliului Elevilor, 
precum şi promovarea 
acestora în comunitatea 
locală. 
 

Permanent Director 
Director adj. 
Consilieri 
educativi 

Creşterea rolului 
 consiliului şcolar, 
care să se implice în 
activitatile scolii. 

Derularea unor acţiuni 
în vedere 
conştientizării cauzelor 
şi a identificării 
mijloacelor de 
prevenire a 
fenomenelor de 
violenţă şi consumului 
de substanţe cu efect 
psihoactiv. 

Permanent Director 
Director adj. 
Consilieri 
educativi 
Diriginti 

Reducerea actelor de 
violenţă şi a notelor 
scăzute la purtare sub 
7 cu 8% în raport cu 
anul şcolar precedent. 

2. Crearea unor 
oportunităţi pentru 
educaţia complexă, 
permanentă, în spiritul 
competenţelor cheie, al 
dezvoltării civismului, 
voluntariatului, 
muticulturalismului, 
într-o societate 
complexă, dinamică. 

Realizarea unor 
programe diversificate 
de activităţi în cadrul 
săptămânii „Să ştii mai 
multe, să fii mai bun”. 

Februarie-
mai 

Director adj. 
Consilieri 
educativi 
Diriginti 

Diversitatea şi 
originalitatea 
programelor. 
 

 
VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 

Obiectivul Masuri/Actiuni Termene Responsabili Indicatori de 
performanta 

1.Crearea de 
oportunităţi pentru 
dezvoltarea rolului 
educativ al părinţilor 

Organizarea unor 
întâlniri cu părinţii, în 
vederea formării lor:  
Fii un bun educator al 
copilului tău. 
 

Februarie-
mai 

Director adj. 
Consilieri 
educativi 
Diriginti 

Număr de părinţi 
participanţi. 
Administrarea unor 
chestionare de feed-
back. 
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2. Formarea si 
dezvoltarea atitudinii 
de responsabilizare 
profesionala si cultural-
pozitiva a tuturor 
actorilor educationali 
fata de educatia 
permanenta personala 
si profesionala. 
 

Intalniri cu 
reprezentanti ai 
actorilor 
educationali pe 
problematica 
educatiei 
permanente si a 
dezvoltarii 
personale si 
profesionale. 
 
 

Periodic Director 
Director adj. 
Consilieri 
educativi 
 

Numar de intalniri. 
Numar de participanti. 

3. Identificarea şi 
implementarea celor 
mai eficiente strategii 
de formare a adulţilor. 

Prezentarea exemplelor 
de bună practică 
înregistrate la nivelul 
unităţii de învăţământ, 
în cadrul activităţilor 
cu parintii. 
 

Mai Director adj. 
Consilieri 
educativi 
 

Realizarea unui ghid 
de bune practici 
educaţionale. 

 
VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european 

Obiectivul Masuri/Actiuni Termene Responsabili Indicatori de 
performanta 

1. Corelarea 
demersurilor scolii cu 
cele ale I.S.J. cu 
politicile MEN în 
vederea 
compatibilizării 
învăţământului 
românesc, cu 
particularităţile sale, cu 
învăţământul european. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Crearea de 
oportunităţi pentru 

Aderarea la asociaţia 
europeană a 
profesorilor: 
www.aede.eu 
www.aeder.org 
 

Permanent Director adj. 
Consilieri 
educativi 
 

Număr crescut de 
iniţiative locale 

Folosirea Cadrului 
European Comun de 
Referinţă pentru 
Limbile străine 
(C.E.C.R.L.) în mod 
curent, în activităţile 
curriculare şi 
extracurriculare, la 
orele de limbi străine. 
 
 
 
 
 
Participarea la 
consfătuiri judeţene a 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform 
calendarului 

Profesorii de 
limbi straine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabil 
cu proiecte. 

Numărul elevilor 
care obţin diplome 
recunoscute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implicarea în 
realizarea unui 
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dezvoltarea şi 
implementarea 
proiectelor 
educaţionale la nivel de 
unitate şcolară. 

responsabililor cu 
proiectele europene 
din şcoli. 
Informarea 
permanentă 
pe grupul de discuţii 
europrojectis@ 
yahoo.com despre 
oferta de parteneriate . 
 
 
 
 
 
 
 
 

european: 
februarie-
martie 
2020 

parteneriat de acest 
tip. 
 
 

 
 
 
 
Director, 
Prof. Sarafincianu Gheorghe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


