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PLAN OPERAŢONAL 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 

I. MANAGEMENT 

1. Realizarea politicii educaţionale a M.E.N. în învăţământul preuniversitar 

2. Proiectarea şi eficientizarea activităţilor manageriale 

 

II. CURRICULUM 

1. Optimizarea, monitorizarea şi evaluarea procesului educaţional 

2. Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor 

3. Monitorizarea şi evaluarea activităţii didactice 

4. Iniţierea unor programe educative şcolare şi extraşcolare 

5. Organizarea şi monitorizarea desfăşurării examenelor naţionale de 

Bacalaureat, Teste Naţionale şi a admiterii în ciclul superior al liceului 

6. Realizarea Curriculum-ului nucleu şi adaptarea CDŞ la nevoile specifice ale 

elevilor, părinţilor şi comunităţii 

 

III. RESURSE UMANE 

1. Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului 

personal al şcolii 

2. Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera 

3. Organizare de activităţi recreative 

4. Monitorizarea implementării obiectivelor sociale ale guvernului 
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IV. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

1. Exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale 

 2. Întreţinerea şi modernizarea bazei materiale 

3. Asigurarea cadrului şi atmosferei corespunzătoare de muncă 

4. Eficientizarea activităţii financiar-contabile 

5. Gestionarea eficientă a resurselor financiare 

6. Atragerea de noi surse de finanţare 

 

V. DEZVOLTAREA RELAŢIILOR CU COMUNITATEA 

1. Consolidarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu comunitatea locală 

2. Derularea unor proiecte comune cu alte instituţii partenere 

3. Promovarea imaginii şcolii în rândul comunităţii 
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OBIECTIVE ACŢIUNI RESPONSABILITĂŢI TERMENE RESURSE 
REUNITE 

CRITERII DE 
REALIZARE 

I.1. 
Realizarea 

politicii 
educaţionale a 

M.E.N. în 
învăţământul 
preuniversitar 

Verificarea existenţei în unitate a actelor 
legislative, normative, actualizate, 
referitoare la învăţământ şi reforma 

acestuia 

Director, director adj. Lunar Interne, IŞJ Bază de date cu 
legislaţia în vigoare 

Organizarea de întâlniri de lucru cu 
personalul angajat pentru studierea şi 

clarificarea instrucţiunilor şi normativelor 
elaborate de M.E.N. 

Director, director adj., 
şefii de compartimente Lunar Interne, externe 

Cunoaşterea şi 
aplicarea legislaţiei 
în vigoare; scăderea 
cu 10% a abaterilor 

Analiza la nivelul Consiliului de 
Administraţie a modului de aplicare a 
deciziilior, normativelor legislative, 

instrucţiunilor referitoare la funcţionarea 
învăţământului 

Director, director adj., 
membrii C.A. 

Conform 
graficelor Interne Rapoarte ale C.A. 

 Constituirea/reactualizarea echipei 
manageriale 

Director, director adj., 
Consiliul Profesoral 

Septembrie 
2018 Interne Eficienţă şi 

coeziune 

I.2. 
Proiectarea şi 
eficientizarea 
activităţilor 
manageriale 

Elaborarea/ reactualizarea planului de 
dezvoltare pornind de la diagnoză şi 

precizând viziunea, misiunea şi ţintele 
strategice ale dezvoltării viitoare a 

liceului 

Director, director adj., 
echipa de realizare a 

proiectelor 

Octombrie 
2018 Interne Management 

eficient 

Elaborarea planurilor manageriale ale 
catedrelor şi compartimentelor, 

prezentarea şi aprobarea lor în Consiliul 
de Administraţie 

Director, director adj., 
şefii de catedră şi 
compartimente 

Septembrie 
2018 Interne 

Creşterea calitativă 
a actului 

educaţional 

Elaborarea Raportului general privind 
starea şi calitatea învăţământului din 

unitate 

Director, director adj., 
şefii de catedră şi 
compartimente 

Septembrie 
2018 Interne Procent ridicat al 

realizărilor 
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Reactualizarea  
Regulamentului de Ordine Interioară și a 

Regulamentului Intern 

Director, director adj., 
Comisia de disciplină şi 

respectare a 
Regulamentului de Ordine 

Interioară și a 
Regulamentului Intern 

Octombrie 
2018 Interne 

Adaptarea 
Regulamentului la 

nevoile interne 

Activităţi de control, mecanism de 
reglare a sistemului, de stimulare a 

iniţiativelor, de generalizare a experienţei 
pozitive 

Director, director adj., 
şefii de catedră şi 
compartimente 

Lunar Interne 

Îmbunătaţirea 
activităţilor 

desfăşurate în 
unitate 

Reactualizarea fişei postuilui/de evaluare 
a activităţii personalului, contractelor 

individuale de muncă 

Director, director adj., 
şefii de catedră şi 
compartimente 

Septembrie 
2018 

Interne, 
Externe Evaluare obiectivă 

 

Organizarea unor întâlniri cu directorii 
altor instituţii de învăţământ, şefi de 

compartimente, lideri sindicali 

Director, director adj., 
şefii de catedră şi 

compartimente, lider 
sindical 

Semestrial Interne 
Externe 

Creşterea eficienţei 
actului managerial 

Constituirea unei echipe de marketing 
educaţional 

Director, director adj., 
şefii de catedră şi 
compartimente 

Septembrie 
2018 Interne Creşterea eficienţei 

actului managerial 

Participarea la cursuri de formare 
managerială 

Director, director adj., 
şefii de catedră şi 
compartimente 

Conform 
graficului IŞJ 

Interne 
Externe 

Creşterea eficienţei 
actului managerial 

II. 1. 
Optimizarea, 

monitorizarea şi 
evaluarea 
procesului 
educaţional 

Efectuarea demersurilor necesare în 
vederea eficientizării Comisiei pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

Director, Comisia pentru 
Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii 

Mai  
2019 Interne 

Scăderea 
procentului de 

mediocritate cu 2% 
faţă de anul anterior 

Realizarea planului operaţional privind 
asigurarea calităţii educaţiei 

Director, Comisia pentru 
Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii 

Iunie  
2019 Interne 

Scăderea 
procentului de 

mediocritate cu 2% 
faţă de anul anterior 
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Stabilirea unor mecanisme specifice de 
evaluare, control şi îmbunătăţire a 
calităţii educaţiei la nivelul unităţii 

şcolare 

Director, Comisia pt. 
evaluarea şi asigurarea 

calităţii 

Iunie  
2019 Interne 

Creşterea calităţii 
actului educaţional. 
Studiu de impact 

II.2. 
Asigurarea 

condiţiilor de 
dezvoltare 

personală şi 
profesională a 

elevilor 

Elaborarea şi implementarea strategiilor 
de învăţare pentru a răspunde stilurilor 

individuale de învăţare, nevoilor, 
abilităţilor şi gradului de motivare a 

fiecărui elev 

Director, director adj., 
şefii de catedră 

Octombrie 
2018 Interne 

Chestionare 
aplicate la clasă; 
rezultate obţinute 

Realizarea de programe speciale de 
recuperare pentru elevii cu nivel scăzut al 

pregătirii iniţiale 

Director, director adj., 
şefii de catedră, psiholog, 

diriginţi 

Octombrie 
2018 Interne 

Scăderea cu  5% a 
nr. de elevi 
corigenţi 

Realizarea de programe speciale de 
pregătire a elevilor în vederea participării 

la concursuri şi olimpiade şcolare 

Director, director adj., 
şefii de catedră, psiholog, 

diriginţi 

Octombrie 
2018 Interne 

Creşterea cu 5 % a 
premiilor obţinute 

la olimpiade 
Adaptarea stilului de predare şi a 

strategiilor la particularităţile şi nevoile 
de învăţare şi de comunicare specifice 

grupurilor de elevi sau/şi colectivului cu 
care se lucrează 

Director, director adj., 
şefii de catedră, psiholog Semestrial Interne Reducerea cu 5 % a 

elevilor corigenţi 

Urmărirea respectării indicatorilor de 
performanţă în activitatea desfăşurată 

Director, director adj., 
şefii de catedră şi 
compartimente 

Lunar Interne 

Notare obiectivă, 
reducerea cu 50% 
contestaţiilor pt. 

note 

Premierea elevilor/cadrelor didactice cu 
rezultate deosebite 

Director, C.A., Consiliul 
Local, agenţi 

economici 
Anual Interne 

Externe 
Creşterea motivaţiei 

pentru învăţătură 

II.3. 
Monitorizarea şi 

evaluarea 

Evaluarea calităţii documentelor 
didactice şi monitorizarea parcurgerii 

integrale a materiei 

Director, director adj., 
şefii de catedră Lunar Interne, IŞJ Baza de date 
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activităţii 
didactice Asistenţe şi interasistenţe la ore Director, director adj., 

şefii de catedră 

Săptămânal 
minim 3 
asistenţe 

Interne Baza de date 

II. 4.  
Iniţierea unor 

programe 
educative şcolare 

şi extraşcolare 

Elaborarea calendarului acţiunilor 
cultural-artistice, ştiinţifice şi sportive 

Director, director adj., 
şefii de catedră 

Octombrie 
2018 Interne Baza de date 

Organizarea manifestărilor sub genericul 
„Zilele Octavian Goga“ 

Director, director adj., 
şefii de catedră şi 

compartimente, elevi 

Mai  
2019 

Interne, 
Consiliul Local, 

sponsori 

Creşterea 
ataşamentului faţă 

de liceu 
Editarea revistei şcolii „Pauza Mare“, de 

colaborare la revista „Glasul“ şi  
„Gazeta de Huedin“ 

Consilier educativ, cadre 
didactice, elevi Trimestrial Interne 

Articole de 
promovare a 

imaginii şcolii 

Dezvoltarea gustului elevilor pentru 
frumos, cultivarea valorilor culturale 

Consilier educativ, cadre 
didactice, elevi din cercuri 

şi trupe de teatru 

Săptămânal   
1 acţiune Interne Studiu de impact 

Marcarea „Zilei pământului“: marşuri, 
concurs de lucrări de artă realizate din 

deşeuri şi materiale refolosibile, expoziţie 
de fotografii pe teme ecologice 

prof. Luminiţa Spătaru, 
prof. Angela Mărincaş 

dir. Adj. Okos-Rigó Hajnal 

15 septembrie  
2018 și 21-22 

aprilie 
2018 

Interne, 
Consiliul Local, 

sponsori 

O şcoală mai 
curată, un mediu 

mai sănătos 

Formarea unor atitudini şi 
comportamente responsabile în rândul 

elevilor faţă de natură şi faţă de 
necesitatea protejării acesteia 

Profesorii de biologie şi 
geografie 

Semestrial 
câte o acţiune 

Interne, 
Consiliul Local, 

sponsori 

O şcoală mai 
curată, un mediu 

mai sănătos 

II.5. 
Organizarea şi 
monitorizarea 
desfășurării 
examenelor 
naţionale de 
Bacalaureat, 

Evaluare 
Națională şi a 

Prelucrarea metodologiilor de examen 

Director, director adj., 
diriginţii claselor 

terminale, elevii din 
clasele terminale, părinţi 

Septembrie -
octombrie 

2018 
Interne Cunoaşterea 

metodologiei 

Asigurarea pregătirii elevilor în vederea 
susţinerii examenelor 

Director, director adj., 
diriginţii claselor 

terminale, elevii din 
clasele terminale, părinţi 

Sept. 2018 –
iunie 2019 Interne 

Creşterea nivelului 
cunoştinţelor cu 

20% faţă de 
evaluările iniţiale 
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admiterii în ciclul 
superior al 

liceului Organizarea de simulări ale examenelor 
naţionale 

Director, director adj., 
diriginţii claselor 

terminale, elevii din 
clasele terminale, 

secretariat 

Februarie-
martie-aprilie 

2019 
Interne 

Desfăşurarea în 
condiţii optime a 
examenelor, fără 

contestaţii 
organizatorice 

Organizarea examenelor naţionale 

Director, director adj., 
diriginţii claselor 

terminale, elevii din 
clasele terminale, 

secretariat 

Mai - august 
2019 Interne, ISJ 

Desfăşurarea în 
condiţii optime a 
examenelor, fără 

contestaţii 
organizatorice 

II.6. 
Realizarea 

Curriculum-ului 
nucleu şi 

adaptarea C.D.Ş. 
la nevoile 

specifice ale 
elevilor, 

părinţilor şi 
comunităţii 

Realizarea ofertei şcolare pe baza 
analizei la nivelul claselor, comunităţii 
locale şi popunerilor cadrelor didactice 

Cadre didactice, Comisia 
pt. curriculum 

Martie  
2019 Interne 

Oferte în 
concordanţă cu 

cererea comunităţii 
şi a elevilor 

Selectarea pachetelor de opţionale care să 
personalizeze şcoala şi să motiveze 

elevii, prezentarea în faţa părinţilor şi a 
elevilor 

Cadre didactice, Comisia 
pt. curriculum, elevi, 

părinţi 

Martie şi 
septembrie 

2018 
Interne 

Oferte în 
concordanţă cu 

cererea comunităţii 
şi a elevilor 

Completarea fişei de opţiuni pt. C.D.Ş. 
Cadre didactice Martie şi 

septembrie 
2018 

Interne Fişe completate 

Propunerea unui curs opţional pentru 
sustenabilitatea grantului „Educaţie şi 

activităţi ecologice în liceu“  

prof. Marinela Bălan 
 

Martie şi 
septembrie 

2018 
Interne Fişe completate, 

curs aprobat 

Elaborarea programelor şcolare pentru 
C.D.Ş. Cadre didactice Martie 2018 Interne, I.Ş.J. 

Programe C.D.Ş. 
atractive şi 
educative 

III.1. 
Dezvoltarea unei 
culturi şi a unei 

Stimularea cadrelor pentru a participa la 
cursuri de formare periodică Responsabilul cu formarea 

În funcţie de 
ofertele de 

formare 

Interne, I.Ş.J., 
C.C.D., 

universităţi 

20% din personal 
participă la cursuri 

de formare 
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mentalităţi a 
calităţii la nivelul 

întregului 
personal al şcolii 

Implementarea metodelor active de 
învăţare şi a metodelor alternative de 

evaluare 
Şefii de catedră Lunar 

Interne, I.Ş.J., 
C.C.D., 

universităţi 

70% din personal 
foloseşte metodelor 
active de învăţare şi 

a metodelor 
alternative de 

evaluare 

Adaptarea stilului de predare şi a 
strategiilor la particularităţile şi nevoile 
de învăţare şi de comunicare specifice 

grupurilor de elevi sau/şi colectivului cu 
care se lucrează 

Cadre didactice Lunar 
Interne, I.Ş.J., 

C.C.D., 
universităţi 

70% din personal 
foloseşte metodelor 
active de învăţare şi 

a metodelor 
alternative de 

evaluare 

III.2. 
Asigurarea 

condiţiilor de 
informare, 
orientare şi 

consiliere privind 
cariera 

Consiliere elev-părinte pt. creşterea 
interesului acordat procesului instructiv-

educativ şi alegerea carierei 
Psiholog, diriginţi Aprilie - mai 

2019 
Interne, 
externe 

Creşterea gradului 
de inserţie a 

absolvenţilor în 
2019 cu minim 

10% faţă de 2018 

Realizarea orientării şcolare prin lecţii-
vizită Psiholog, diriginţi 

Martie – 
octombrie 

2019 
Interne, externe 

Creşterea gradului 
de inserţie a 

absolvenţilor în 
2019 cu minim 

10% faţă de 2018 

Evaluarea anuală a opţiunilor elevilor 
claselor a XII-a, pentru orientarea 

profesională corespunzătoare 

Psiholog, diriginţi, 
comisia de marketing 

educaţional 

Septembrie - 
octombrie 

2018 
Interne, externe 

70 % dintre 
absolvenţi să 

acceadă la forma de 
învăţământ dorită 

Actualizarea paginii Web a şcolii 
Inginer de sistem, 

informaticieni, echipa de 
marketing, elevi 

Lunar Interne 

Promovarea 
imaginii liceului, 
pentru atragerea 
elevilor din zonă 
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Realizarea de pliante, calendare, 
materiale cu prezentarea liceului 

Inginer de sistem, 
informaticieni, echipa de 

marketing, elevi 

Decembrie 
2018 –  

mai 2019 
Interne 

Promovarea 
imaginii liceului, 
pentru atragerea 
elevilor din zonă 

III.3. 
Organizare de 

activităţi 
recreative 

Organizarea periodică de activităţi pt. 
personalul unităţii (excursii, sărbătorirea 

diferitelor evenimente din viaţa 
personală: onomastici, căsătorii, 

pensionări, Crăciun, Revelion, 8 Martie, 
etc.) 

consilierul educativ 
Septembrie 

2018 –     
iunie 2019 

Interne Creşterea coeziunii 
colectivului 

Organizarea de acţiuni cultural-
distractive pentru elevi (reuniuni, 

excursii, întreceri, spectacole, tabere 
şcolare) 

Diriginţii, consilierul 
educativ 

Septembrie 
2018 – august 

2019 
Interne Creşterea coeziunii 

colectivului 

III.4. 
Monitorizarea 
implementării 
obiectivelor 
sociale ale 
guvernului 

Prelucrarea legislaţiei şi întocmirea 
dosarelor (burse, rechizite şcolare, burse 

Rotary) 

Director adj.,  
Comisia de burse 

Septembrie 
2018 – 

octombrie 
2019 

Interne, I.S.J., 
M.E.N. 

Acordarea 
facilităţilor tuturor 

elevilor care 
îndeplinesc 
condiţiile 

Monitorizarea îndeplinirii condiţiilor pt. 
obţinerea burselor 

Director adj.,  
Comisia de burse 

Septembrie  - 
octombrie 

2018., 
Ianuarie – 

februarie 2019 

Interne 

Acordarea 
facilităţilor tuturor 

elevilor care 
îndeplinesc 
condiţiile 

IV.1. 
Exploatarea 
eficientă a 
resurselor 
didactico–
materiale 

Asigurarea cu manuale şcolare, rechizite, 
pentru elevii din învăţământul obligatoriu 

Bibliotecar, administrator, 
şefi de catedră 

Aprilie - 
august 2018 

Interne, I.S.J., 
edituri Asigurarea 100% 

Achiziţionarea de manuale, auxiliare 
didactice pentru ciclul superior al liceului 

Bibliotecar, administrator, 
şefi de catedră 

Septembrie – 
octombrie 

2018 
Interne, externe 

Achiziţionarea de 
de manuale de cel 
puţin 50% dintre 

elevi 
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Reactualizarea bazelor de date ale şcolii Informaticieni, secretar 
Septembrie – 

octombrie 
2018 

Interne Bază de date 
eficientă 

Repararea materialelor didactice 
existente şi achiziţionarea altora noi 

Laborant, şefi de catedră, 
administrator, contabil 

Septembrie 
2018 Interne, externe 

Chestionar: 
creşterea cu 30% a 
atractivităţii orelor 

IV.2. Întreţinerea 
şi modernizarea 
bazei materiale 

Urmărirea respectării calităţii spaţiului de 
învăţământ. 

Director adj.,  
C.A.,  

administrator 

Septembrie 
2018  – august 

2019 
Interne 

Spaţiu în 
conformitate cu 
reglementările în 
vigoare. Rapoarte 

de inspecţii 

Stabilirea priorităţilor privind execuţia 
lucrărilor de întreţinere şi reparaţii; 

urmărirea realizării lor 

Director, director adj. 
C.A., administrator 

Iunie – august 
2018 şi 
conform 

graficelor de 
execuţie 

Interne, I.Ş.J., 
Consiliul Local 

Reparaţii de bună 
calitate. Rapoarte 

Întreţinerea spaţiilor exterioare şi a 
terenurilor existente prin activităţi de 

ecologizare 

Cercul „Prietenii naturii“, 
diriginţii claselor V-XII, 

personalul nedidactic 

Octombrie 
2018  - 

Martie 2019 

Interne, externe, 
Consiliul Local, 

O.N.G. 

Aspect îngrijit. 
Chestionar 

Plantare de arbuşti şi plante agăţătoare  Cercul „Prietenii naturii“, 
prof. Marinela Bălan 

Octombrie 
2018 

Interne, externe, 
Consiliul Local, 

O.N.G. 

Aspect îngrijit. 
Chestionar 

Elaborarea Planului Anual de Achiziţii 
Publice şi a Planului de venituri şi 

cheltuieli. 
Director, C.A., contabil Noiembrie 

2018 Interne Investiţii eficiente 

Protejarea şi conservarea noului corp de 
clădire Director, C.A., contabil Octombrie 

2018 
Interne, Externe, 
Coniliul Local 

În vederea 
continuării 
lucrărilor la 

Clădirea cu 10 noi 
săli 
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Asigurarea combustibilului lichid şi 
lemnos pentru instalaţia proprie de 

termoficare, pentru internat şi cantină 
Director, C.A., contabil 

Iulie - 
octombrie 

2018 

Interne, Externe, 
Consiliul Local 

Confort termic mai 
mare cu 20 %, şi 

reducerea cu 10 % a 
cheltuielilor pt. 

încălzire 

Înlocuirea treptată a mobilierului din 
sălile de clasă cu altul modern, adaptat la 

condiţiiel ergonomice specifice 

Director adj., 
administrator, contabil, 

C.A. 

Septembrie 
2018 

Interne,  
Externe 

10% din mobilier 
va fi înlocuit cu 

unul corespunzător 

Verificarea sistemului de iluminat şi a 
instalaţiei electrice 

director adj., 
administrator, contabil, 

C.A. 

August  
2018 

Interne,  
externe 

Eliminarea 
căderilor de reţea, 
iluminat ambiental 

Modernizarea spaţiilor igienico-sanitare 
Director adj., 

administrator, contabil, 
C.A. 

Iulie – august 
2018 

Interne,  
externe 

Condiţii igienico-
sanitare în 

conformitate cu 
cerinţele legislaţiei 

IV.3. 
Asigurarea 
cadrului şi 
atmosferei 

corespunzătoare 
de muncă 

Respectarea normelor de disciplină a 
muncii de către angajaţi şi elevi 
(programul de muncă, conţinutul 

acestuia, proiectarea şi realizarea la 
termen a măsurilor planificate) 

Director adj.,  
C.A., 

Personal didactic-auxiliar 
şi nedidactic 

elevi 

Septembrie 
2018 – august 

2019 
Interne 

Reducerea cazurilor 
de indisciplină 

(angajaţi, elevi) cu 
10% faţă de anul 

anterior 

Distribuţia corespunzătoare şi obiectivă a 
responsabilităţilor din unitate 

Director,  
director adj., C.A. 

Septembrie – 
octombrie 

2018 
Interne Atmosferă 

favorabilă 

Respect şi încredere reciprocă, sprijin şi 
întrajutorare, corectitudine faţă de sine şi 
faţă de ceilalţi, ataşament faţă de unitate, 

exemplu personal 

Director, director adj., 
C.A. 

Septembrie 
2018 – august 

2019 
Interne Atmosferă 

favorabilă 

Rezolvarea transparentă şi eficientă a Director, director adj., Septembrie Interne Creşterea încrederii 
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conflictelor cadre-cadre, cadre-elevi, 
elevi-elevi, părinţi-cadre 

Coomisia de disciplină 2018 – august 
2019 

faţă de unitate 

IV.4. 
Eficientizarea 

activităţii 
financiar-
contabile 

Evidenţa şi inventarierea patrimoniului în 
conformitate cu legislaţia în vigoare 

Director, director adj., 
administrator, contabil, 

comisia de inventariere şi 
casare 

Decembrie 
2018 Interne, IŞJ, 

Evidenţe contabile 
în conformitate cu 

legislaţia în vigoare 

Perfecţionarea personalului administrativ 
(secretariat, contabilitate, administraţie) 

în vederea folosirii eficiente a 
calculatoarelor şi soft-urilor specifice 

Director adj., 
administrator, contabil, 
secretar, laborant, C.A 

Septembrie 
2018 Interne 

80% din personalul 
didactic auxiliar şi 

nedidactic vor 
utiliza tehnica 

modernă 

IV.5. 
Gestionarea 
eficientă a 
resurselor 
financiare 

Identificarea de surse de finanţare a 
unităţii şi realizarea unui plan de atragere 

a lor 

Director,  
contabil,  

C.A. 

Septembrie – 
octombrie 

2018 

Interne, 
Consiliul Local, 

IŞJ,  
M.E.N. 

Creşterea cu  cel 
puţin 10 % a 
surselor de 

finanţare faţă de 
anul anterior 

Întocmire bugetului de venituri şi 
cheltuieli 

Director,  
contabil, C.A. 

Decembrie 
2018 Interne Buget realist 

Asigurarea de la bugetul Consiliului 
Local a sumelor necesare unor lucrări de 

modernizare şi dotare cu mijloace de 
învăţământ (conform Planurilor de 
investiţii aprobate de Consiliul de 

Administraţie). 

Director,  
contabil,  

C.A. 

Decembrie 
2018 

Interne, 
Consiliul Local, 

I.S.J.,  
M.E.N. 

Alocarea sumelor 
necesare 

IV.6. 
Atragerea de noi 
surse de finanţare 

 

Întocmirea şi depunerea de noi cereri de 
finanţare pt. proiecte de reabilitare 

infrastructură 

Director, director adj., 
administrator, contabil, 
comisia de elaborare a 

proiectelor 

Februarie 
2019 

sau după caz 

Interne, 
Consiliul Local, 

I.Ş.J., 
 M.E.N. 

Cel puţin un proiect 
eligibil pe an 
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Atragerea de fonduri extrabugetare prin 
închirierea de spaţii 

Director adj.,  
contabil,  

C.A. 

Septembrie 
2018 Interne, externe 

Creşterea cu 10% în 
fiecare an a 

fondurilor obţinute 

Achiziţionarea de mijloace fixe şi obiecte 
de inventar conform Planului Annual de 

Achiziţii Publice, aprobate anual de 
Consiliul de Administraţie 

Contabil,  
C.A. 

Conform 
fondurilor 
obţinute 

Interne, 
Consiliul Local 

Licitaţii realizate 
conform legilor în 

vigoare 

V.1. 
Consolidarea 
relaţiilor de 

colaborare şi 
parteneriat cu 
comunitatea 

locală 

Întocmirea planului operaţional pentru 
colaborare cu comunitatea 

Consilier educativ, şefi de 
catedre 

Septembrie 
2018 Intrene, externe 

Plan operativ 
funcţional, studiu 

de impact 
Întâlniri periodice între reprezentanţii 

şcolii şi cei ai comunităţii locale 
(Consiliu Local, Primăria, Jandarmeria, 

Poliţia (de proximitate, rutieră, 
comunitară),  Consiliul Reprezentativ al 
Părinţilor, Pompieri, Casa de Cultură, 

Crucea Roşie, Biserici, Clubul Copiilor) 

Directori, consilier 
educativ, reprezentantul 
elevilor, reprezentanţi ai 

părinţilor 

Trimestrial Interne 
Protocoale de 

colaborare, studiu 
de impact 

V.2. 
Derularea unor 

proiecte comune 
cu alte instituţii 

partenere 

Desfăşurarea de activităţi specifice a 
cluburilor/cercurilor din şcoală 

(Antidrog, „Prietenii naturii“ - ecologie, 
trupa de teatru „Assentiment“ și „Pare 
brisse“) în colaborare cu comunitatea 

locală 

Consilier educativ, 
membrii clubului 

ecologic, trupa de teatru 
„Assentiment“ 

Trimestrial Interne,  
externe 

Studiu de impact, 
Încheierea a cel 

puţin 2 protocoale 
de colaborare cu 

diferite instituţii/an 

Responsabilizarea elevilor în problemele 
de menţinere, protejare şi întreţinere a 

unui mediu ambiant curat şi plăcut 

Responsabilul cercului 
„Prietenii naturii“, 

Coordonatorul cercului, 
prof. M. Bălan 

Martie 2018-
august 2019 

Interne,  
externe 

Implicarea a cel 
puţin 20% din 

elevii liceului în 
proiecte de 

protecţia mediului 
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V.3. 
Promovarea 

imaginii şcolii în 
rândul 

comunităţii 

Organizarea unor manifestări culturale și 
sportive în cadrul de zilelor Huedinului 

„În florar la Huedin“ 

Directori, consilier 
educativ, comitet de 

organizare 

Mai  
2019 

Interne,  
externe 

Promovarea 
imaginii pozitive a 

liceului.  
Studiu de impact 

Organizarea Concursului Judeţean de 
Creaţie Literară „Octavian Goga – în 

actualitate“, Ediţia a VI-a, 2019 

Directori, consilier 
educativ, comitet de 

organizare 

Ianuarie - 
iunie 2019 

Interne,  
Externe 

Primăria şi 
Consiliul Local 

Acordarea de 
premii 

Publicarea 
Anuarului 

Concursului de 
Creaţie Literară 

„Octavian Goga – 
în actualitate“, 

Ediţia a III-a, 2016 

Organizarea Festivalului Judeţean de 
Teatru pentru Elevi „AMIGONG“ 

Directori, consilier 
educativ, comitet de 

organizare 

Aprilie – mai 
2019 

Interne,  
Externe 

Primăria şi 
Consiliul Local 
„Actived 2013“ 

Premii 
Postări pe site-ul 

şcolii 
Publicare de articol 

în „Gazeta de 
Huedin“ 

Realizarea unui album cu fotografii din 
timpul activităţilor desfăşurate, care va fi 

introdus pe site-ul liceului 

Profr. Dinu Bălan, 
prof. Daciana Loi 

 

Septembrie 
2018 – august 

2019 
Interne Site atractiv 

Realizarea de parteneriate şi continuarea 
celor existente cu şcoli din ţările U.E. Comisia de proiecte 

În funcţie de 
graficul de 
depunere a 
proiectelor 

Interne, externe 

Promovarea 
imaginii pozitive a 
liceului. Studiu de 

impact 

Comemorarea poetului Octavian Goga și 
publicarea Anuarului Liceuluui Teoretic 

„Octavian Goga“ Huedin pentru anul 
școlar 2017-2018 

Profesorii de română, 
cadre didactice țși 

conducerea liceului 
Mai 2019 

Interne, și 
sprijin de la 
Primăria și 

Consiliul Local 
Huedin 

Promovarea 
imaginii liceului și 
deschiderea față de 

comunitate 
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REZULTATE AŞTEPTATE 

 

Prin punerea în aplicare a planului se urmăreşte ca prin educaţia oferită: 

 elevul să fie ajutat să se dezvolte plenar în cele patru dimensiuni ale vieţii 

(intelectual, spiritual, social şi fizic); 

 elevul să descopere şi să-şi pună în valoare talentele şi înzestrările naturale; 

 să stimuleze creativitatea fiecărui elev 

 elevul să-şi găsească vocaţia, precum şi rolul şi locul în societate, acţionând în 

aşa fel încât să contribuie la însănătoşirea morală şi spirituală a acesteia. 

 

FINANŢAREA PLANULUI 

Surse de finanţare: 

1. Finanţarea de bază 

2. Finanţarea complementară 

3. Surse extrabugetare; 

4. Fonduri ale Comitetului de Părinţi; 

5. Finanţare din fonduri europene nerambursabile. 

 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

Implementarea proiectului va fi realizată de întregul personal al Liceului 

Teoretic „Octavian Goga” Huedin. 

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de persoanele care au 

elaborat proiectul prin: 

- întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

- includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale: 

 Consiliului de Administraţie; 

 Consiliului Profesoral; 

 Comisiilor metodice. 

 Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
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- prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral şi al 

Consiliului de Administraţie; 

- revizuire periodică şi corecţii. 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

Tipul 

activităţii 

Responsabilitatea 

monitorizării 

şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele 

întâlnirilor 

de 

analiză 

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

Director, echipa de 

proiect 
semestrial 

Septembrie 2018 

Februarie 2019 

Comunicarea acţiunilor 

corective în lumina 

rezultatelor obţinute 

director semestrial 
Septembrie 2018 

Februarie 2019 

Analiza informaţiilor privind 

progresul realizat în 

atingerea ţintelor 

Director, echipa de 

proiect 
anual Septembrie 2018 

Stabilirea metodologiei de 

evaluare, a indicatorilor de 

evaluare şi a impactului 

asupra comunităţii 

Consiliu de 

administraţie, şefi de 

catedră 

anual Octombrie 2018 

Prezentarea generală a 

progresului realizat în 

atingerea ţintelor 

director anual 
Septembrie – 

Octombrie 2018 

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor 

Director, echipa de 

proiect 
anual August 2019 

Actualizarea acţiunilor din 

proiect în lumina evaluării 

Director, echipa de 

proiect 
anual August 2019 

 


