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Prioritatea 1 : Creșterea competitivității școlii și stimularea cercetării și inovării 
 

Indicatori de impact /rezultate  

 Management eficient la nivelul şcolii şi la nivelul catedrelor  

 Formarea personalui de conducere şi a responsabililor de Comisii metodice. 

Obectivul 
1.1 

Întărirea capacităţii de management la nivelul şcolii 

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen Resurse 
 

Reactualizarea planului de acţiune al 
şcolii  

Director Octombrie 2022 Resurse umane 
Echipa de 

reactualizare a PAS 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare 

Organizarea  comisiilor metodice și a 
colectivelor metodice din școală 

Director  
 

Octombrie 2022 Resurse umane 
Responsabilii de 

comisii metodice și 
șefii de compartimente 

 

Încheierea de parteneriate cu agenţii 
economici parteneri pentru efectuarea 
practicii  

Director  
Responsabilul Comisiei Metodice 
Tehnologii 
 

noiembrie 2022 Resurse umane 
Cadrele didactice 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare 

Elaborarea planurilor manageriale ale 
catedrelor 

Responsabilii de Comisii 
metodice 

Octombrie 2022 Resurse umane 
Responsabilii de 
comisii metodice 

 

Îmbunătățirea activității 
compartimentelor din cadrul școlii 

Director, Bibliotecă, Contabilitate, 
Secretariat, Administrativ 

Decembrie 2022 Resurse umane 



Colaborarea cu asociaţia de părinţi 
Pinguinul 

Director  
Coordonatorul pentru programe și 
proiecte educative 

Noiembrie 2022 Resurse umane 
Coordonatorul pentru 
programe și proiecte 

educative  
Diriginții 

Resurse materiale 
Fonduri bugetare 

Fonduri provenite de 
la Asociația de părinți 

Revizuirea comisiei şi a  
regulamentului CEAC 

Coordonator CEAC 
 

Octombrie 2022 Resurse umane 
Responsabilul CEAC 

Membrii CEAC 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare și 

extrabugetare 

Elaborarea rapoartelor de monitorizare 
internă şi a raportului de autoevaluare 
şi implicarea întregului personal în 
autoevaluare 

Coordonator CEAC 
 

Decembrie 2022, 
martie , iunie 2023 

Octombrie 2023 

Resurse umane 
Responsabilul CEAC 

Membrii CEAC 
Responsabilii de 
comisii metodice 

Resurse materiale 
Fonduri bugetare și 

extrabugetare 

Mediatizarea şcolii în comunitate Director  
 

Mai 2023 Resurse umane 
Responsabilul 

Comisie de imagine 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare și 

extrabugetare 



Indicatori : Parteneriate încheiate pentru toate calificările  
                    Planuri manageriale la toate catedrele în concordanță cu planul mangerial al conducerii 
                    Schița proiectului 
                    Site-ul școlii , materiale de ofertă 
                      

 

Obectivul 
1.2 

Adaptarea ofertei şcolare la cerinţele pieţei muncii  

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen Resurse 

Elaborarea ofertei şcolare şi a 
proiectului planului de şcolarizare 
pentru anul școlar 2023- 2024 în 
funcţie de domeniile prioritare din judeţ  

Director  
Responsabilul Comisiei Metodice 
Tehnologii 
 

noiembrie 2022 Resurse umane 
Membrii CA 

Director  
Resurse materiale 
Fonduri bugetare și 

extrabugetare 

Revizuirea CDL și elaborarea altora 
noi 

Director  
Responsabilul Comisiei Metodice 
Tehnologii 
 

Martie 2023 Resurse umane 
Responsabilul 

Comisiei metodice 
tehnologiii 

Profesorii de discipline 
tehnice  

Maiștrii instructori 
Reprezentanți ai 

agenților economici 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare și 

extrabugetare 



Planificarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor de instruire 
teoretică şi practică pentru formarea 
profesională a elevilor, în condiţii care 
să le asigure atingerea performanţelor 
profesionale şi să le faciliteze 
integrarea la locul de muncă   
 

Director  
Responsabilul Comisiei Metodice 
Tehnologii 
 

Octombrie 2022 Resurse umane 
Cadrele didactice care 

predau dicipline 
tehnice 

Tutorii de instruire 
parctică 

Resurse materiale 
Fonduri bugetare și 

extrabugetare 

Indicatori  :  Toate calificările în care şcoala pregăteşte absolvenţi se regăsesc printre domeniile prioritare din judeţ 
                       CDL –uri elaborate pentru toate calificările 

Obectivul 
1.3 

Formarea în domeniul managementului a personalului de conducere şi a responsabililor de 
Comisii metodice 

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen Resurse 

Participarea la cursuri de formare în 
domeniul managementului a 

responsabililor de Comisii metodice. 

Director  
 

Iunie 2023 Resurse umane 
Responsabilii de 
Comisii metodice 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare și 

extrabugetare 

Diseminarea cunoștințelor dobândite 
la cursurile de formare în cadrul 

Consiliului Profesoral 

Responsabilii Comisiilor 
metodice 

Iunie 2023 Resurse umane 
Cadrele didactice 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare și 

extrabugetare 

Indicatori  : 15%dintre responsabili de Comisii metodice au parcurs cursuri de formare managerială  
 

 

 

 

 

 



Prioritatea 2 : Creşterea adaptabilităţii absolventilor la cerinţele pieţei muncii 
 

Indicatori de impact /rezultate  

 Ofetă educaţională adaptată la cerinţele pieţei muncii 

 Numărul absolvenţilor încadraţi pe piaţa muncii  

 Ponderea absolvenţilor , dintre cei care nu continuă studiile într-o formă de învăţământ superioară , 
încadraţi pe piaţa muncii în calificarea profesională absolvită 

Obectivul 
2.1 

Creşterea nivelului de calificare al absolvenţilor  

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen Resurse 

Obţinerea nivelului 4 de calificare 
pentru cel puţin 85% din elevii noştri 

Director  
 

august  2023 Resurse umane 
Cadre didactice  

Tutorii de practică 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Crearea unui colectiv şi a unor 
proceduri de  de monitorizare a 
absolvenţilor  

Director  
 

decembrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

secretar 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Monitorizarea absolvenţilor  Director  
Responsabilul Comisiei Metodice 
Tehnologii 

septembrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

secretar 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Indicatori : 90 % din elevi sunt pregătiţi în domenii prioritare 
                    75% din elevi finalizează ciclul superior al liceului 
                    90% din absolvenţi continuă studiile sau se angajează în domeniul absolvit . 
 



Obectivul 
2.2 

Modernizarea bazei materiale şi a infrastructurii  

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen Resurse 

Atragerea de resurse financiare 
extrabugetare şi bugetare în vederea 
modernizării bazei materiale  

Director  
Contabil şef 

Februarie 2023 Resurse umane 
Cadre didactice  

Contabil şef 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Elaborarea planului de reparaţii  Director  
  

Noiembrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Contabil şef 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Implicarea atelierului şcolii în 
reabilitarea mobilierului şi 
modernizarea acestuia 

Director  
Contabil şef  

septembrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Contabil şef 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Achiziţionarea de cărţi pentru 
biblioteca şcolii 

Bibliotecar  
Contabil şef 

Iunie 2023 Resurse umane 
Cadre didactice  

Bibliotecar 
Contabil şef 

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 



Achiziţionarea de materiale pentru 
atelierul şcoală 

Contabil şef 
Director 

Iunie 2023 Resurse umane 
Cadre didactice  

Contabil şef 
Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Indicatori     Listă de dotări pentru toate calificările  
                       

Obectivul 
2.3 

Dezvoltarea parteneriatului între şcoala noastră şi agenţii economici reprezentativi pentru 
calificările furnizate de către unitatea de învăţământ 

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen 

Încheierea de parteneriate agenţi 
economici reprezentativi pe piaţa 
muncii  

Director  
Responsabilul Comisiei 
Metodice Tehnologii 

Septembrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Desfăşurarea instruirii  practice la 
agenţii economici  

Director  
Responsabilul Comisiei 
Metodice Tehnologii 

Octombrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Realizarea unei proceduri de evaluare 
a elevilor aflaţi în practică comasată la 
agenţii econimici 

Director  
Responsabilul Comisiei 
Metodice Tehnologii 

Octombrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Încheierea de parteneriate cu alte 
unităţi de învăţământ 

Coordonatorul de proiecte şi 
programe educative 

Decembrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 



Revizuirea CDL  Director  
Responsabilul Comisiei 
Metodice Tehnologii 

Martie 2023 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Elaborarea CDL în parteneriat cu 
agenţii economici în scopul adaptării 
ofertei şcolare la condiţiile locale  

Director  
Responsabilul Comisiei 
Metodice Tehnologii 

Septembrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Efectuarea instruirii practice la agenţii 
economici , respectând programa 
şcolară  

Director  
Responsabilul Comisiei 
Metodice Tehnologii 

iulie 2023 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Indicator  : Număr de parteneriate încheiate  
                   Parteneriate pentru toate calificările  
                   CDL –uri pentru toate calificările 

 

Prioritatea 3 : Dezvoltarea capitalului uman prin îmbunătăţirea serviciilor educaționale furnizate 
 

Indicatori de impact /rezultate  

  Sevicii de orientare şi consiliere de calitate la nivelul şcolii 

 Cabinet de consiliere şi orientare dotat corespunzător  

Obectivul 
3.1 

Scăderea absenteismului şi a actelor de indisciplină  

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen  

Stabilirea modului de funcţionare a 
Comisiei de disciplină pentru elevi  

Coordonator pentru programe şi 
proiecte educative 

septembrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 



Prelucrarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar şi a 
regulamentului intern 

Diriginţii 
Coordonator pentru programe şi 
proiecte educative 

Septembrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Realizarea unor activităţi de consiliere 
a părinţilor de tipul şcoala părinţilor  

Consilierul şcolar  
Diriginţii 

Mai 2023 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Monitorizarea absenteimului  
Coordonator pentru programe şi 
proiecte educative  

Noiembrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Consilierea elevilor , părinţilor , tutorilor 
legali  

Coordonator pentru programe şi 
proiecte educative 
Consilier şcolar  

Noiembrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Colaborarea cu familiile elevilor şi cu 
autorităţile locale pentru rezolvarea 
unor cazuri de indisiplină şi de 
absenteism 

Coordonator pentru programe şi 
proiecte educative 
Diriginţii 

Noiembrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Indicator  :  scăderea absenteismului  şi a actelor de indisciplină cu 10% față de anul școlar anterior  
                    Participarea a 15% dintre părinţi la ,, Şcoala părinţilor ” 
                    Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor care nu continuă studiile cu 5% față de anul școlar anterior 

Obectivul 
3.2 

Formarea cadrelor didactice  

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen Resurse 



Participarea cadrelor didactice la 
cursuri de formare pe teme identificate 
şi propuse de către şcoală  

Director  
Responsabil cu formarea 
continuă  

iunie 2023 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Participarea cadrelor didactice la 
cursuri de formare în educaţie 
antreprenorială 

Director  
Responsabil cu formarea 
continuă  

 mai 2023 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Activităţi metodice la nivelul catedrelor 
în care să fie promovată educaţia 
antreprenorială  

Director  
Responsabilii de Comisii 
metodice 

iunie 2023 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Indicatori       30 % din cadrele didactice  participă la cursuri de formare 
                       100% cadrele didactice participă la activităţi metodice în cadrul catedrelor  
                                        

Obectivul 
3.3 

Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea metodelor moderne de predare - învăţare 

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen Resurse 

Participarea cadrelor didactice la 
activităţi  de formare pentru utilizarea 
metodelor participative de predare – 
învăţare  

Director  
 

iunie  2023 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Activităţi metodice la nivelul catedrelor  Responsabilii de comisiii 
metodice 

mai 2023 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 



Analize făcute la nivelul catedrelor şi 
stabilirea unor planuri de îmbunătăţire 

Responsabilii de comisiii 
metodice 

mai 2023 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Monitorizarea procesului de predare 
învăţare  

- planificarea asistenţelor la lecţii  
- analiza periodică a fiţelor de 

observare alecţiilor  
- stabilirea unor planuri de 

îmbunătăţire 

Coordonator CEAC 
Director  
 

mai 2023 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Identificarea stilurilor individuale de 
învăţare 

Coordonator CEAC septembrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Proiectarea , organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor de învăţare în 
funcţie de stilurile individuale de 
învăţare  ale elevilor şi de testele 
iniţiale 

Responsabilii de Comisii 
metodice 

octombrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Identificarea elevilor cu nivel scăzut de 
pregătire şi a elevilor capabili de 
performanţă şi organizarea unui 
program de pregătire. Participarea la 
concursurile şcolare. 

Responsabilii de Comisii 
metodice 

noiembrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse materiale 
Fonduri bugetare şi 

extrabugetare 

Indicator  : 90% din cadrele didactice utilizează metode moderne de învăţare 
                    30% din elevi participă la concursuri şcolare 
                     
 

 

 



Prioritatea 4 : Creşterea accesului la educaţie pentru grupurile vulnerabile şi combaterea excluziunii sociale 
 

Indicatori de impact /rezultate  

  Elevi cu cerinţe educaţionale integraţi în învăţământul profesional şi tehnic  

 Infrastructura adecvată elevilor cu cerinţe speciale  

 Programe de sprijin pentru grupurile vulnerabile  

Obectivul 
4.1 

Promovarea integrării persoanelor dezavantajate şi cu handicap în sistemul de învăţământ formal 
normal şi dezvoltarea de programe de formare profesională speciale 

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen Resurse  

Dezvoltarea de programe sociale 
pentru elevii cu condiţii materiale 
precare : burse sociale , bani de liceu , 
sponsorilor 

Director  
Contabil şef 

 octombrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse 
materiale 

Fonduri bugetare 
şi extrabugetare 

Încheierea unui acord de colaborare cu 
fundaţia ,,Clujul are suflet “ , în scopul 
ajutorării elevilor cu probleme. 

Coordonator pentru programe şi 
proiecte educative 

octombrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Consilierul şcolar 
Resurse 
materiale 

Fonduri bugetare 
şi extrabugetare 

Asigurarea unor condiţii decente de 
cazare şi masă în căminul şi cantina 
şcolii şi a unui preţ convenabil 

Director  
Contabil şef  
 
 
 

noiembrie 2022 Resurse umane 
Personalul tesa 

Personalul 
didactic auxiliar  

Resurse 
materiale 

Fonduri bugetare 
şi extrabugetare 



Realizarea de proiecte educative în 
scopul unei mai bune integrări a 
persoanelor dezavantajate  

Coordonatorul de proiecte şi 
programe educative 

mai 2023 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse 
materiale 

Fonduri bugetare 
şi extrabugetare 

Implicarea unui număr mare de elevi în 
activităţile extraşcolare 

Coordonatorul de proiecte şi 
programe educative 

iunie 2023 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse 
materiale 

Fonduri bugetare 
şi extrabugetare 

Identificarea elevilor cu nivel scăzut de 
pregătire şi organizarea unui program 
de pregătire 

Responsabilii de Comisii metodice septembrie 2022 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse 
materiale 

Fonduri bugetare 
şi extrabugetare 

Consilierea elevilor şi părinţilor  Coordonatorul de proiecte şi 
programe educative 
Consilierul şcolar  

mai 2023 Resurse umane 
Cadre didactice  

Resurse 
materiale 

Fonduri bugetare 
şi extrabugetare 

Indicatori  :   95% din elevii integraţi finalizează ciclul de învăţământ pentru care s-au înscris  
                       Creşterea procentului de promovabilitate la peste 94% 
                       Realizarea a cel puţin  3 proiecte educative 
                       

Obectivul 
4.2 

Modernizarea infrastructurilor şi asigurarea de facilităţi şi materiale didactice  

Acţiuni  Responsabilităţi  Termen 



Modernizarea sălilor de clasă  Director 
Contabil şef 

 mai 2023 Resurse umane 
Personalul tesa 

Personalul 
didactic auxiliar  

Resurse 
materiale 

Fonduri bugetare 
şi extrabugetare 

Indicator  :     
                          săli de clasă modernizate 
 

 


