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CONTEXT LEGISLATIV 

 

 

 

• LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr.1/05.01.2011 cu modificările și completările ulterioare; 

• ORDIN nr. 3860/10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale 

personalului contractual; 

• OMECȘ nr. 5079/31.08.2016 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar; 

• OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare; 

• Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMECT nr. 

1409/2007 și Legea 29/2010 de modificare a Legii 35/2007; 

• OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative; 

• ORDIN nr. 5561/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar; 

• ORDIN nr. 6143/22.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, cu 

modificările ulterioare; 

• OMEN 3554/2017 privind Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului dual;  

• OMENCS nr. 5068/31 august 2016 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat. 
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MOTTO:  

“Cercetaţi trecutul si luminându-vă asupra a ceea ce a fost veţi putea vedea mai uşor ce trebuie să fie.”                                                                                                                            

Ion I.C. Brătianu 

 

VIZIUNEA ŞCOLII: 

 

Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicaţii „Ion I.C. Brătianu” se constituie într-o organizaţie educaţională, complexă şi modernă care oferă 

oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, la standarde europene, în domenii cerute pe piaţa muncii, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei 

şi sporirea calităţii vieţii. 

 

MISIUNEA ŞCOLII:  

 

Misiunea colegiului tehnic este promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, care să asigure pregătirea tinerilor specialişti capabili să răspundă 

exigenţelor impuse de standardele europene, realizându-se o absorbţie rapidă pe piaţa forţei de muncă aflată într-o continuă schimbare, ori 

posibilitatea continuării sau completării studiilor. 

 

Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicaţii “Ion I.C. Brătianu” Satu Mare  este o şcoală  de învăţământ profesional şi tehnic (ÎPT) de 

proporţii care deserveşte tineri şi adulţi deopotrivă, oferind în acelaşi timp atât cursuri postliceale, cât şi cursuri şcolare serale pentru adulţii care 

doresc completarea studiilor. 

 

Prin activităţile desfăşurate şi prin profilul şcolii oferim: 

• locuitorilor din Satu Mare, din comunele învecinate şi tuturor celor interesaţi din judeţ, oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, de 

calitate; 

• pregătirea de calitate a elevilor în domeniile:  mecanică, electronică şi automatizări, electric și transporturi,atât la liceu, cât și la școala 

profesională; 

• şanse egale tuturor tinerilor din zona Satu Mare, conform dorinţei de formare profesională şi socială a acestora; 

• dezvoltarea de relaţii benefice cu agenţii economici şi comunitatea locală; 

• experienţă educaţională deosebită oferită prin proiectele derulate în şcoală şi prin parteneriatele realizate cu alte unităţi şcolare şi instituţii. 
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ANALIZA SWOT 

 

 

 

PUNCTE TARI: 

1. Profilul şi specializările şcolii sunt adaptate cu cererea de pe piaţa muncii; 

2. Mare parte a personalului didactic și auxiliar este competent, calificat şi profesionist; 

3. Elevii au rezultate bune la învăţătură, promovabilitate de 95,83%; 

4. Rezultate bune la concursuri şi olimpiade şcolare, la faza judeţeană și națională, sesiuni de comunicări ştiinţifice; 

5. Planul de școlarizare s-a realizat astfel: 3 din 3 clase de liceu, 2 din 3 clase de profesională (învățământ dual), 1 din 1 clasă de postliceal; 

6. Acordarea burselor „Bani de liceu”, profesională și profesională privată motivează elevii pentru a-şi continua studiile la liceu și școala 

profesională/duală; 

7. Parteneriate viabile şi eficiente cu agenţii economici, școli partenere, instituții municipale și județene; 

8. Cooptarea profesorilor şcolii ca metodişti, rezultat al experienţei profesionale a acestora; 

9. Membri în Comisia Naţională de Specialitate (CNS) şi concursuri şcolare; 

10. Rezultate bune la examenele şcolare (absolvire, examen de certificare a competenţelor profesionale nivelele 3, 4 și 5); 

11. Parteneriate în sistem dual cu Draxlmaier Satu Mare, Metamob Satu Mare, Unio Satu Mare și Autonova Satu Mare pentru școala profesională. 

Societățile partenere oferă elevilor care realizează instruirea  practică la firmă, o bursă suplimentară de 200 lei/lună, transport gratuit de la școală la 

firmă;  

12. Activităţi extracurriculare cu rezultate deosebite la nivel judeţean. Şcoala editează anual revista „Info Express”; 

13. Derularea proiectelor în care școala este implicată, respectiv proiectul ROSE în valoare de 152 000 euro. 

 

 

PUNCTE SLABE: 

1. Nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor; 

2. Nivel scăzut al interesului manifestat de părinţi faţă de problemele şcolii; 

3. Absenteism ridicat al unor elevi din învăţământul obligatoriu; 

4. Populaţia şcolară provenită din familii cu venituri mici; 

5. Reticenţa la schimbare manifestată de cadrele didactice; 

6. Slaba motivaţie şi implicare a elevilor în procesul instructiv-educativ;  

7. Rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat este scăzută; 
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8. Uzura fizică și morală a unei părţi din materialul didactic; precum și a clădirii școlii și a sălii de sport; 

9. Lipsa altor resurse financiare (sponsori cu putere financiară mare) nu permite realizarea tuturor obiectivelor fixate prin planul managerial decât 

treptat. 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI: 

1. Disponibilitatea agenţilor economici de a se implica în activitatea școlii în plan educativ prin elaborarea de CDL-uri;  

2. Necesitatea de forță de muncă la nivel local cu calificări școlarizate de școala noastră (operator CNC, electrician, tinichigiu, electronist); 

3. Existenţa Planurilor Regionale de Acţiune pentru învăţământul Profesional si Tehnic (PRAI), a Planurilor Locale de Acţiune pentru Învăţământul 

Profesional şi Tehnic (PLAI) la nivel judeţean, iar la nivelul şcolilor a Planurilor de Acţiune ale Şcolilor (PAS); 

4. Susţinerea unităţii şcolare de către agenții economici parteneri cu sponsorizări pentru renovarea sau dotarea unor spații, premii pentru elevi, etc.; 

5. Existenţa în şcoală a unui Cabinetul Şcolar de Asistenţă Psihopedagogică şi a unui profesor psiholog. 

 

 

AMENINŢĂRI: 

1. Accentuarea gradului de sărăcie şi izolare a unor zone rurale; 

2. Insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor privind rolul lor de principal partener educaţional al şcolii; 

3. Resurse bugetare insuficiente; 

4. Scăderea efectivelor de elevi ca urmare a indicelui scăzut de natalitate; 

5. Creşterea costurilor pe care le presupune cazarea în căminul şcolii şi gradul de ocupare a acestuia în continuă scădere; 

6. Starea economică şi socială modestă a majorităţii familiilor din care provin elevii determină o slabă preocupare pentru progresul şcolar şi pentru 

nevoile de dezvoltare ale elevilor; 

7. Nivelul de trai scăzut determină elevii ciclului superior să abandoneze şcoala pentru a se încadra şi a sprijini material familia. 
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DIRECȚII PRIORITARE ALE COLEGIULUI TEHNIC ”ION I.C. BRĂTIANU” SATU MARE 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019 

 

 

 

• Aplicarea politicilor educaționale ale MEN cu scopul asigurării cadrului adecvat pentru o educație de calitate în școala noastră; 

• Asigurarea egalității de șanse în educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar și pentru îmbunătățirea rezultatelor la examenul de 

bacalaureat; 

• Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă și perfecționare în vederea îmbunătățirii calității procesului instructiv 

– educativ; 

• Promovarea învățământului profesional și tehnic și corelarea ofertei educaționale cu cerințele economiei maționale, în vederea unei bune 

inserții sociale a absolvenților; 

• Dezvoltarea  serviciilor de orientare si consiliere de calitate în vederea creşterii performanţelor şcolare şi a ratelor de tranziţie între diferite 

nivele de educaţie şi pentru diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar; 

• Crearea condițiilor optime de siguranță și securitate instituțională; 

• Dezvoltarea parteneriatelor educaționale școală – părinți, administrație publică locală, comunitate, agenți economici, ONG-uri; 

• Promovarea noilor tehnici şi metode de educaţie şi formare și asigurarea unor programe de pregătire suplimentară adaptate nivelului de 

dezvoltare intelectuală al elevilor; 

• Promovarea activităţilor curriculare şi extracurriculare de dezvoltare a spiritului şi culturii antreprenoriale şi educaţia pentru o cetăţenie activă; 

• Atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă și transparentă a celor existente. 
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OBIECTIVE GENERALE/SPECIFICE ALE COLEGIULUI TEHNIC ”ION I. C. BRĂTINU” 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019  

 

 

I. Realizarea unui sistem educațional de calitate, performant și echitabil 

 

1. Aplicarea politicilor educaționale ale MEN cu scopul asigurării cadrului adecvat pentru o educație de calitate în școala noastră; asigurarea 

aplicării prevederilor legislative în domeniul descentralizării învățământului preuniversitar; 

2. Optimizarea procesului de predare – învățare – evaluare cu scopul îmbunătățirii rezultatelor elevilor la examenele naționale, concursuri și 

olimpiade școlare, cu cel puțin 3% în anul școlar 2018 – 2019. Iniţierea, promovarea și derularea unor programe de prevenire și remediale în 

vederea îmbunătățirii succesului școlar (proiectul ROSE); 

3. Creşterea siguranţei elevilor în incinta unităţii şcolare și prevenirea violenței; 

4. Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională și a programelor pentru diminuarea absenteismului și abandonului școlar; 

5. Asigurarea condițiilor pentru evoluția în carieră și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, respectiv creșterea calității resursei umane; 

6. Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social. Gestionarea imaginii instituţiei școlare. 

 

II. Eficientizarea procesului instructiv – educativ  

 

1. Stabilirea conținutului CDL-urilor pentru învățământul profesional în colaborare cu agenții economici; 

2. Definirea, promovarea și corelarea ofertei IPT de la Colegiul Tehnic „Ion I.C. Brătianu” cu nevoile de calificare de pe piața muncii; 

3. Evaluarea şi popularizarea performanţelor şcolare şi extraşcolare. Optimizarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a calităţii procesului 

de învăţământ. 

 

III. Eficientizarea domeniilor funcționale 

 

1. Îmbunătățirea activității compartimentelor colegiului tehnic; 

2. Asigurarea circulaţiei optime a informaţiei şi respectarea legislaţiei în vigoare. 
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Obiectiv: Realizarea unui sistem educațional de calitate, performant și echitabil 

 

I.1. Aplicarea politicilor educaționale ale MEN cu scopul asigurării cadrului adecvat pentru o educație de calitate în școala noastră; asigurarea 

aplicării prevederilor legislative în domeniul descentralizării învățământului preuniversitar. 

Indicator de performanță: Realizarea planurilor manageriale și PAS, care să vizeze creșterea și asigurarea calității în educație 

Activități   Compartiment 

responsabil 

Evaluare  Resurse umane  Termen   

Întocmirea rapoartelor de analiză pentru 

anul școlar 2017 – 2018.  

 

Elaborarea documentelor de proiectare și 

organizare a activității școlii pentru anul 

școlar 2018 – 2019.   

Direcțiune Analiza activității pe anul 

școlar 2017 – 2018 

Planul managerial pentru 

anul școlar 2018 – 2019  

Planurile manageriale la 

nivelul catedrelor și 

compartimentelor pentru 

2018 – 2019  

Director,  

Ursu Daniela Simona 

Director  adjunct,  

Slătian Faustina 

Responsabili  comisii și 

compartimente 

Septembrie 2018 

Organizarea de întâlniri, ședințe cu caracter 

informativ, de analiză, de consultare cu 

profesori, compartimente, elevi, părinți, 

parteneri economici. 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Graficul întâlnirilor 

Procese verbale 

Director,  

Ursu Daniela Simona 

Director  adjunct,  

Slătian Faustina 

Diriginți  

Permanent  

Organizarea și desfășurarea activității în 

cadrul comisiilor metodice și a 

compartimentelor și comisiilor din școală. 

Ăntocmirea documentației specifice fiecărei 

comisii și compartiment. 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Graficul întâlnirilor 

Procese verbale 

Analize, grafice 

Planuri manageriale 

Director,  

Ursu Daniela Simona 

Director adjunct,  

Slătian Faustina 

Responsabili comisii și 

compartimente 

Conform graficelor 

Evaluarea activității desfășurate de cadrele 

didactice și didactic auxiliare în anul școlar 

2017 – 2018, pe baza grilei și raportului de 

autoevaluare și a controalelor efectuate. 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Centralizator punctaje/ 

calificative finale 

acordate în anul școlar 

2017 – 2018.  

Directori, 

Responsabili  comisii și 

compartimente, 

Membri CA 

Octombrie 2018 

I.2. Optimizarea procesului de predare – învățare – evaluare cu scopul îmbunătățirii rezultatelor elevilor la examenele naționale, concursuri și 

olimpiade școlare, cu cel puțin 3% în anul școlar 2018 – 2019. Iniţierea, promovarea și derularea unor programe de prevenire și remediale în 

vederea îmbunătățirii succesului școlar (proiectul ROSE); 

Indicator de performanță: Creșterea numărului de elevi participanți la olimpiadele și concursuri școlare. Creșterea procentului de 
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promovabilitate la examenul de bacalaureat. 

Activități   Compartiment 

responsabil 

Evaluare  Resurse umane  Termen   

Elaborarea graficelor de activităţi privind 

organizarea şi desfăşurarea examenelor 

finale (bacalaureat, examene 

certificare/atestare profesională). 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Grafice, procese verbale  Directori, 

profesori 

Conform calendarului 

Desfășurarea programelor de pregătire 

suplimentară conform graficelor stabilite și 

identificarea de oportunități pentru creșterea 

motivației elevilor. 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Grafice, procese verbale  Directori, 

Profesori,  

Consilier școlar 

Permanent  

Organizarea simulării examenelor de 

bacalaureat, interpretarea și analiza datelor 

statistice privind rezultatele elevilor. 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Grafice, procese verbale  Directori, 

profesori 

Conform calendarului 

Implementarea și derularea  acțiunilor 

propuse în cadrul proiectului ROSE. 

Echipa proiect 

ROSE 

Procese verbale, 

documente proiect 

Membri echipei  

Profesori implicați 

Conform graficului 

Selecția elevilor capabili de performanță, 

precum și a loturilor pentru olimpiadele 

județene/naționale. 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Tabele, procese verbale, 

rezultate  

Directori, 

profesori 

Conform calendarului 

Organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi 

concursurilor şcolare la nivelul şcolii și cele 

propuse la nivel județean. 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Tabele rezultate, procese 

verbal, decizii 

Directori, 

profesori 

Conform calendarului 

I.3. Creşterea siguranţei elevilor în incinta unităţii şcolare și prevenirea violenței. 

Indicator de performanță: Scăderea cazurilor de violență în școală. 

Activități   Compartiment 

responsabil 

Evaluare  Resurse umane  Termen   

Asigurarea securității tuturor celor implicați 

în activitatea școlară, în timpul programului 

de lucru, prin serviciul de pază al școlii și 

prin sistemul de supraveghere cu camere 

video, precum și a profesorilor de serviciu. 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Rapoarte de monitorizare Directori, profesori de 

serviciu, portari, 

administrator 

Permanent  

Organizarea de activități comune cu 

autoritățile publice cu atribuții în domeniul 

prevenirii și combaterii fenomenelor de 

violență și a consilierii elevilor aflați în 

situații de risc. 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Rapoarte de monitorizare 

Grafice, procese verbale 

Directori, diriginți, 

Consilier școlar 

Permanent  
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I.4. Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională și a programelor pentru diminuarea absenteismului și abandonului școlar. 

Indicator de performanță: Reducerea numărului de absențe și prevenirea absenteismului școlar, respective a riscului de abandon școlar. 

Activități   Compartiment 

responsabil 

Evaluare  Resurse umane  Termen   

Aplicarea chestionarului de interese 

ocupaţionale Holland. 

Cum îţi recunoşti aptitudinile? 

Testarea psihologică individuală BTPAC. 

Direcțiune,  

Consilier școlar 

 

Grafice, rapoarte, 

interpretări 

Directori, diriginți, 

Consilier școlar 

Permanent  

Pregătirea profesională: învăţare continuă şi 

orientarea în carieră. 

Direcțiune,  

Consilier școlar 

 

Grafic activități, procese 

verbale, rapoarte 

Directori, diriginți, 

Consilier școlar 

Permanent  

Consilierea elevilor din clasele terminale de 

către AJOFM privind cererea de pe piaţa 

muncii. 

Direcțiune,  

Consilier școlar 

Coordonator 

programe 

educative 

Grafic activități, procese 

verbale, rapoarte 

Directori, diriginți, 

Consilier școlar 

Permanent  

Diversificarea activităților extrașcolare și 

extracurriculare. 

Inițierea şi participarea la activităţile de 

voluntariat în care este implicată şcoala. 

Direcțiune,  

Consilier școlar 

Coordonator 

programe 

educative 

Grafic activități, procese 

verbale, rapoarte 

activități  

Directori, diriginți, 

Consilier școlar 

Coordonator programe 

educative 

Permanent  

Colaborarea cu fundații și asociații 

specializate în activități educative, de 

prevenire a consumului de substanțe 

psihotrope. 

Inițierea de acțiuni vizând reducerea 

fenomenului de repetenție și abandon școlar 

Direcțiune,  

Consilier școlar 

Coordonator 

programe 

educative 

Grafic activități, procese 

verbale, rapoarte 

activități 

Directori, diriginți, 

Consilier școlar 

Coordonator programe 

educative 

Permanent  

I.5. Asigurarea condițiilor pentru evoluția în carieră și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, respectiv creșterea calității resursei umane. 

Indicator de performanță: Creșterea numărului de cadre didactice participante la cursuri de formare continuă. 

Activități   Compartiment 

responsabil 

Evaluare  Resurse umane  Termen   

Consilierea cadrelor didactice debutante 

prin activități de mentorat. 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Grafic activități, 

interasistențe 

Directori, mentori Permanent  

Participarea cadrelor didactice la cercurile 

pedagogice, precum şi la cursuri de 

perfecţionare şi dezvoltare profesională. 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Cursuri de perfecționare 

parcurse 

Directori, profesori, 

responsabil 

perfecționare 

Conform graficelor 
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Înscrierea și participarea cadrelor didactice 

pentru obținerea gradelor didactice. 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Secretariat  

Grade didactice obținute Directori, profesori, 

secretar 

Conform graficelor 

I.6 Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social. Gestionarea imaginii instituţiei școlare. 

Indicator de performanță: Creșterea numărului de proiecte și parteneriate. 

Activități   Compartiment 

responsabil 

Evaluare  Resurse umane  Termen   

Derularea activităţilor programate cu 

partenerii noștri: instituții publice, școli, 

universități, agenți economici. 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Grafic activități 

Procese verbale 

Directori, profesori, 

Consilier educativ, 

Reprezentanți instituții 

publice 

Reprezentanți agenți 

economici 

Permanent  

Iniţiertea de proiecte de parteneriat cu şcoli 

similare din ţară şi din străinătate. 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Proiecte inițiate Directori, profesori Permanent  

Încheierea cu agenţii economici a 

contractelor cadru pentru efectuarea 

stagiului de pregătire practică. 

Direcțiune 

Ctedra tehnică 

Contracte încheiate Directori, 

Membri catedra tehnică, 

Reprezentanți agenți 

economici 

Noiembrie 2018 

Îmbunătăţirea relaţiei şcoală – părinte – elev 

bazată pe deschidere şi încredere reciprocă. 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Implicarea părinţilor în 

activităţile şcolii. 

Realizarea a cel puțin 

două activități comune 

școală – părinte – elev. 

Director, 

Coordonator programe 

educative, diriginți 

Permanent  

 

Obiectiv: Eficientizarea procesului instructiv – educativ  

 

II.1. Stabilirea conținutului CDL-urilor pentru învățământul profesional în colaborare cu agenții economici. 

Indicator de performanță: Creșterea și asigurarea calității în educație 

Activități   Compartiment 

responsabil 

Evaluare  Resurse umane  Termen   

Elaborarea și revizuirea CDL-urilor  în 

colaborare cu agenții economici. 

Direcțiune, 

Catedra 

discipline 

tehnice 

CDL-uri avizate Directori, 

Responsabil comisie 

tehnică 

Reprezentanți 

ai agenţilor economici 

Octombrie 2018 
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Organizarea de întânliri cu agenții 

economici parteneri. 

Direcțiune, 

Catedra 

discipline 

tehnice 

Graficul întâlnirilor 

Procese verbale 

Directori, 

Responsabil comisie 

tehnică 

Reprezentanți 

ai agenţilor economici 

Noiembrie 2018 

 

II.2. Definirea, promovarea și corelarea ofertei IPT de la Colegiul Tehnic „Ion I.C. Brătianu” cu nevoile de calificare de pe piața muncii. 

Indicator de performanță: Acreditarea calificărilor și specializărilor autorizate. Creșterea numărului de clase în invățământul profesional 

(dual). 

Activități   Compartiment 

responsabil 

Evaluare  Resurse umane  Termen   

Realizarea documentației de acreditare 

pentru domeniul: electric, specializarea  

profesională – tehnician electrician 

electronist auto, liceu – ciclul superior și 

domeniul mecanic, calificarea profesională 

– operator la mașini cu comandă numerică, 

școală profesională. 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Dosarul de acreditare. Ursu Daniela Simona 

Director  adjunct,  

Slătian Faustina 

Responsabil CEAC,   

Marcu Cristian 

An şcolar 

2018 – 2019, 

conform calendarului 

ARACIP 

Vizita echipei ARACIP pentru acreditare. Direcțiune 

Cadre didactice 

Acreditarea 

specializărilor propuse. 

Ursu Daniela Simona 

Director  adjunct,  

Slătian Faustina 

Responsabil CEAC,   

Marcu Cristian 

Profesori, elevi, angajați 

An şcolar 

2018 – 2019, 

conform calendarului 

ARACIP 

Activități de marketing educațional, 

inițierea și implementarea de acțiuni cu 

parteneri educaționali, agenți economici în 

vederea promovării ofertei educaționale.  

Direcțiune 

Cadre didactice 

Graficul întâlnirilor,  

Ziua porților deschise 

Participare la Târgul 

edicației 

Director,  

Ursu Daniela Simona 

Director  adjunct,  

Slătian Faustina 

Profesori 

Conform calendarului 

propus 

Continuarea colaborării în sistem dual 

pentru școala profesională, cu un număr cât 

mai mare de agenți economici. 

Direcțiune 

Cadre didactice 

Număr de contracte de 

colaborare – învățământ 

DUAL – în vederea 

obținerii a cât mai multe 

beneficii pentru elevi și 

pentru școală. 

 

 

Directori, 

 Reprezentanți 

ai agenţilor economici 

Noiembrie 2018 
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II.3. Evaluarea şi popularizarea performanţelor şcolare şi extraşcolare. Optimizarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a calităţii 

procesului de învăţământ. 

Indicator de performanță: Creșterea și asigurarea calității în educație. 

Activități   Compartiment 

responsabil 

Evaluare  Resurse umane  Termen   

Evidențierea și popularizarea 

performanțelor școlare și extrașcolare la 

nivelul școlii și în mass media. 

Obținerea de sponsorizări pentru premierea 

performanțelor. 

Direcțiune, 

Contabilitate, 

Cadre didactice 

Articole, postări 

popularizare premii 

obținute, activități 

desfășurate 

Sponsorizări obținute 

Directori, profesori, 

contabil, reprezentanți 

agenți economici 

Permanent  

Elaborarea graficului de monitorizare şi 

control a activităţii din unitatea şcolară. 

Direcțiune, 

Comisia CEAC 

 

Plan managerial  

Grafic de monitorizare şi 

control 

Directori, 

Membri comisiei CEAC 

Octombrie 2018 

Februarie 2019 

Monitorizarea modului în care se desfăşoară 

activitatea didactică. 

Direcțiune, 

Cadre didactice 

Condica de prezenţă 

Orarul şcolii 

Directori, 

Responsabili comisii 

metodice  

Coordonator programe 

educative 

Permanent  

Verificarea aplicării corecte a documentelor 

curriculare naţionale. 

Direcțiune, 

Cadre didactice  

Palnificări 

Proiecte didactice 

 

Directori, 

Responsabili comisii 

metodice 

Permanent  

 

 

Obiectiv: Eficientizarea domeniilor funcționale 

 

III.1. Îmbunătățirea activității compartimentelor colegiului tehnic. 

Indicator de performanță: Funcționarea corespunzătoare a tuturor compartimentelor, care să vizeze creșterea și asigurarea calității în educație 

Activități   Compartiment 

responsabil 

Evaluare  Resurse umane  Termen   

Gestionarea eficientă și transparentă a 

resurselor financiare și mareriale. 

Constituirea proiectului de buget al unității 

de învățământ în conformitate cu 

prevederele legale. 

Identificarea  surselor extrabugetare de 

finanțare: donații, sponsorizări, închirieri de 

spații. 

Direcțiune 

CA 

Contabilitate 

Proiect de buget 

Fonduri extarbugetare 

Buget anual 

 

Directori, 

Membri CA, 

Contabil 

 

Permanent 
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Realizarea execuției bugetare a unității de 

învățământ pentru anul financiar 2018. 

Monitorizarea activităţilor administrative şi 

financiare. 

Direcțiune 

Contabilitate 

Administrativ 

Rapoarte, procese 

verbale de control 

Directori, 

Membri CA, 

Contabil 

Administrator  

Permanent 

Verificarea modului de completare a statelor 

de plată, a actelor de studii, dosarelor 

personale, etc. 

Verificarea modului de acordare a burselor 

şcolare. 

Direcțiune 

Secretariat 

Contabilitate 

Rapoarte, procese 

verbale de control 

Directori, 

Membri CA, 

Secretari, 

Contabil 

 

Permanent 

Completarea setului de proceduri și 

aplicarea lor. 

Direcțiune 

Comisia CEAC 

Ghid de realizare 

Documente școlare 

Grafic de monitorizare 

Număr proceduri 

Rapoarte CEAC  

Directori 

Responsabili comisii 

metodice  

Membri CEAC 

Permanent 

Stabilirea statului de personal pentru anul 

școlar 2018 – 2019. 

Întocmirea statului de funcții în vederea 

fundamentării cheltuielilor de personal 

pentru acest an școlar. 

Direcțiune 

Secretariat 

Contabilitate 

Rapoarte, procese 

verbale de control 

Directori, 

Membri CA, 

Secretari, 

Contabil 

 

Permanent 

Întocmirea situațiilor statistice de început și 

sfârșit de an școlar și semestre la nivelul 

unității de învățământ și validarea acestora. 

Direcțiune 

Secretariat 

 

Rapoarte, procese 

verbale de control 

Directori, 

Membri CA, 

Secretari, 

Permanent 

Coordonarea activităților referitoare la 

burse, ”Bani de liceu”, etc. 

Direcțiune 

Secretariat 

Contabilitate 

Rapoarte, procese 

verbale de control 

Directori, 

Membri CA, 

Secretari, 

Contabil 

Permanent 

Aplicarea corectă a Regulamentului privind 

regimul juridic al actelor de studii și al 

documentelor de evidență școlară. 

Arhivarea și păstrarea în siguranță a 

documentelor școlare și a actelor de studii. 

Direcțiune 

Secretariat 

 

Rapoarte, procese 

verbale de control 

Directori, 

Membri CA, 

Secretari, 

Responsabil arhivă 

Permanent 

Coordonarea activității internatului și 

cantinei școlare. 

Direcțiune 

Contabilitate 

Administrativ 

Rapoarte, procese 

verbale de control 

Directori, 

Membri CA, 

Contabil, pedagogi 

Permanent 
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III.2. Asigurarea circulaţiei optime a informaţiei şi respectarea legislaţiei în vigoare. 

Indicator de performanță: Creșterea numărului de proceduri operaționale actualizate. 

Activități   Compartiment 

responsabil 

Evaluare  Resurse umane  Termen   

Actualizarea procedurilor operaționale 

privind activitățile colegiului tehnic. 

Direcțiune, 

Comisia CEAC 

Proceduri specifice 

fiecărui compartiment 

Directori, membri 

comisiei CEAC, 

responsabili 

compartimente 

Noiembrie 2018 

Asigurarea condițiilor de transmitere a 

informațiilor legislative MEN și ISJ privind 

încadrarea, perfecționarea și evaluarea 

personalului din unitate. 

Direcțiune, 

Secretariat, 

Contabilitate, 

Cadre didactice 

Acte normative 

Legi 

Metodologii 

Directori, secretar, 

contabil, profesori 

Permanent  

 

 

 

 


