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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NA IONALE  

                    Şcoala Gimnazial  Mircea Eliade Piteşti 
                    Bd. Petrochimiştilor, Nr.31 
                    Telefon/Fax: 0248/215147 
                    E-mail: scoala18pitesti@yahoo.com 
                    Nr.  254/02.10.2017 
 
 

Planul opera ional pentru anul colar 2017-2018 
 

 
inta 1. Asigurarea creșterii calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii 

elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora. 

 

OP IUNI STRATEGICE RESURSE RESPONSABIL TIMP 
ALOCAT 

INDICATORI DE 
PERFORMAN  

FINACIARE UMANE AUTORITARE 
O.1. Monitorizarea 

activităţii didactice din 

şcoală, privind invaţarea 
centrată pe elev 

Proprii Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

C.P. 

Directori 

Directori An colar 
2017 - 2018 

Analiza periodică a 
progresului colar 

O.2. Asigurarea pregătirilor 
suplimentare şi diferenţiate 
prin proceduri specifice 

Bugetare 

Extrabugetare 

Cadre didactice 

Resp. comisii 

metodice 

C.P. 

Directori 

Directori An colar 
2017 - 2018 

Îmbunătățirea 
performanțelor 

colare a 
beneficiarilor 

O.4. Susţinerea de lecţii 
demonstrative in cadrul 

Comisiilor metodice, a 

Cercurilor pedagogice 

Proprii C.P. 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

ISJ Arge  

Directori 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

An colar 
2017 - 2018 

Numărul i 
calitatea lecțiilor 

demonstrative 

O.5. Organizarea şi 
Coordonarea acţiunilor de 
simulare şi desfăşurare a 

Bugetare 

Extrabugetare 
Formatori Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Directori An colar 
2017 - 2018 

Analize 

comparative i 
diagnostice 
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evaluărilor naţionale;  
O.6. Valorificarea 

Experienţei didactice 

prin participarea la 

examenele naţionale şi la 
concursurile şcolare 

Bugetare 

Extrabugetare 
C.P. Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

ISJ Arge  

Directori An colar 
2017 - 2018 

Analize periodice 

ale nivelului de 

performanță 

O.7. Asigurarea unor 

fonduri în buget pentru 

programele de formare 

continuă a cadrelor 
didactice 

Bugetare Cadre didactice 

cu necesar de 

programe de 

formare 

Directori Responsabil 

comisie 

perfecționare 

An colar 
2017 - 2018 

Numărul de stagii / 
programe de 

formare urmate 

 

inta 2. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei și crearea și menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică 
şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare. 

OP IUNI STRATEGICE RESURSE RESPONSABIL TIMP 
ALOCAT 

INDICATORI DE 
PERFORMAN  

FINACIARE UMANE AUTORITARE 
O.2. Dezvoltarea serviciilor 

educaţionale de consiliere şi 
orientare şcolară pentru 
elevi şi părinţi 

Bugetare 

Extrabugetare 

Consilier colar C.A. 

ISJ Arge  

Directori 

 

An colar 
2017 - 2018 

Semestrial 

Proiecte comune 

cadre didactice - 

elevi - părinţi; 
Antrenarea 

părinţilor in 
activităţile 

extraşcolare 

O.3. Extinderea reţelei de 
supraveghere video a 

locurilor cu potenţial de risc 

Bugetare 

Extrabugetare 

Directori 

Compartimentul 

financiar 

Directori Directori An colar 
2017 - 2018 

Verificarea 

periodică a 
situaţiilor 

problematice cu 

adoptarea de 

măsuri 
adecvate in timp 

util 

O.4. Proiectarea Proprii Responsabilii CEAC Directori An colar Analiza periodică 



3 

 

activităţilor manageriale pe 

baza unei diagnoze reale 

ţinte strategice care să 
vizeze proceduri de 

asigurare a calităţii in 
educaţie 

comisiilor 

metodice 

CEAC 

Directori 

Directori 2017 - 2018 a progresului 

şcolar; 
Evaluare pe baza 

standardelor 

specifice 

O.5. Colaborarea cu 

serviciul social din cadrul 

primăriei pentru cazurile 
specialeşi la concursurile 
şcolare 

Proprii C.A. 

Directori 

Reprezentanți 
primărie 

Diriginți 

Directori An colar 
2017 - 2018 

Analize periodice 

ale 

nivelului de 

performanţă 

O.6. Implementarea i 
funcționarea reală a 
sistemului de control 

managerial intern. 

Proprii Responsabili 

comisii 

metodice i 
departamente 

C.A. 

Directori 

 

Responsabili 

comisii metodice 

i departamente 

An colar 
2017 - 2018 

Existența 
documentelor i 
implementarea i 

monitorizarea 

îndeplinirii 

strategiilor 

 
 

inta 3. Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate. 

 

OP IUNI STRATEGICE RESURSE RESPONSABIL TIMP 
ALOCAT 

INDICATORI DE 
PERFORMAN  

FINACIARE UMANE AUTORITARE 
O.1. Asigurarea unui 

ambient confortabil pentru 

elevi în cadrul şcolii  

Extrabugetare 

Sponsorizări 
Bugetare 

C.P. 

Reprezentanții 
instituțiilor 

abilitate 

Directori 

C.A. 

 

Directori 

 

An colar 
2017 - 2018 

Evaluare pe baza 

standardelor 

specifice; 

Chestionare 

adresate 

copiilor şi 
părinţilor 

O.2.Dotarea orespunzătoare 
a laboratorului de 

informatică cu aparatură 
I.T. in pas cu dezvotarea 

Sponsorizări 
Extrabugetare 

C.P. 

Reprezentanții 
instituțiilor 

Directori 

C.A. 

 

Directori 

 

An colar 
2017 - 2018 

Evaluare pe baza 

Standardelor 

specifice; 

Chestionare 
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tehnologică prin programe 
MENCŞ şi proiecte 

abilitate adresate 

copiilor şi 
părinţilor 

O.3. Asigurarea de dotări 
specifice procesului 

didactic 

Bugetare 

Extrabugetare 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

Directori 

C.A. 

Contabil- ef 

Directori 

 

An colar 
2017 - 2018 

Evaluare pe baza 

standardelor 

specifice; 

Chestionare 

adresate 

copiilor şi 
părinţilor 

O.5. Participarea la proiecte 

cu finanțare europeană prin 
intermediul cărora se pot 
atrage finanțări pentru 
dotări privind baza 
materială a colii. 

Extrabugetare Directori 

Comisia pentru 

proiecte i 
programe 

Directori Directori 

Comisia pentru 

proiecte i 
programe 

An colar 
2017 - 2018 

Numărul de 
proiecte derulate 

O.6. Derularea unor 

proiecte de antreprenoriat 

Extrabugetare Învățători i 
profesori 

diriginți 

Coordonator 

pentru programe 

i proiecte 

Coordonator 

pentru programe 

i proiecte 

An colar 
2017 - 2018 

Numărul de 
activități derulate 

Sumele de bani 

colectate i 
destinația lor 

 

inta 4. Dezvoltarea și adaptarea ofertei curriculare la realitățile socio – economice, în concordanță cu nevoile și opțiunile 
beneficiarilor direcți și indirecți. 

 

OP IUNI STRATEGICE RESURSE RESPONSABIL TIMP 
ALOCAT 

INDICATORI DE 
PERFORMAN  

FINACIARE UMANE AUTORITARE 
O.1. Diversificarea ofertei 

de opționale. 
 

Bugetare Cadre didactice Directori Comisia de 

curriculum 

An colar 
2017 – 2018 

Semestrul II 

Numărul de 
opționale i avizate 

O.2. Înființarea de cluburi i Bugetare / Cadre didactice Directori Comisia de An colar Numărul de cluburi 
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cercuri la nivelul unității. Extrabugetare curriculum 2017 – 2018 

Semestrul II 

/ cercuri înființate 
la nivelul unității 

O.3. Dezvoltarea i 
extinderea Programului 

coală după coală. 

 

Extrabugetare Cadre didactice 

implicate în 

proiect 

Director Director An colar 
2017 – 2018 

 

Numărul de 
beneficiari ai 

programului 

O.4. Corelarea ofertei 

curriculare de tip CD  cu 
dorințele i interesele 
beneficiarilor. 

 

Bugetare Cadre didactice Directori Comisia de 

curriculum 

An colar 
2017 – 2018 

Semestrul II 

Chestionare 

Numărul de elevi 
solicitanți ai 

fiecărui opțional 

 

 

inta 5. Dezvoltarea dimensiunii comunitare și europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene 

 

OP IUNI STRATEGICE RESURSE RESPONSABIL TIMP 
ALOCAT 

INDICATORI DE 
PERFORMAN  

FINACIARE UMANE AUTORITARE 

O.1. Stimularea elevilor şi 
cadrelor didactice in 

vederea comunicării prin 

intermediul internetului 

(email, alte aplicații, 
forumuri de discuţii) in 
cadrul unor proiecte 

educaţionale 

Proprii C.P. 

Coordonator 

programe/ 

proiecte 

Directori 

Instituții 
abilitate 

Coordonator 

programe/ 

proiecte 

Directori 

 

An colar 
2017 - 2018 

Analiza periodică a 
evoluţiei 

proiectelor 

Chestionare 

elevi/părinţi 

O.3. Sprijinirea financiară a 
activităţilor de promovare a 

imaginii şcolii; 

Bugetare 

Extrabugetare 

Membri ai 

comisiei pentru 

imaginea şcolii 

Responsabilul 

comisiei pentru 

imaginea colii 

Directori An colar 
2017 - 2018 

Semestrial 

Site-ul şcolii; 
Popularitate in 

comunitate 

O.4. Iniţierea unor proiecte 
de colaborare cu diferite 

ONG:-uri, firme private 

Proprii Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Directori 

 

An colar 
2017 - 2018 

Semestrial 

Analiza periodică a 
evoluţiei 

proiectelor 
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ISJ Arge  

O.7. Cre terea numărului de 
cursanți în Programul A 

Doua ansă. 

Bugetare Cadre didactice 

implicate în 

program  

Coordonator 

program 

Director Coordonator 

program 

An colar 
2017 - 2018 

 

Completarea / 

actualizarea bazei 

de date 

O.8. Implicarea colii în 
proiecte privind formarea 

persoanelor aparținând 
grupurilor defavorizate. 

Extrabugetare Directori / 

cadre didactice 

Director / 

Instituții 
abilitate 

Director 

Coordonator 

proiecte i 
programe 

educative 

An colar 
2017 - 2018 

 

Număr de proiecte 
derulate 

 

 
 

Responsabilul CEAC, 
 
 

Prof. Adriana BRICEAG 


