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MOTTO : 
                       ,, Școala trebuie să te învețe să fii profesorul dascăl cel mai bun și cel mai aspru”. 
 
                                                                                                                                     Nicolae Iorga 
                                                                         ARGUMENT 
 

Educaţia reprezintă, pentru orice societate, vectorul unei dezvoltări durabile. Dezvoltarea capitalului 

uman şi creşterea competitivităţii prin formare iniţială  şi continuă, pentru o piaţă a muncii flexibilă şi 

globalizată reprezintă obiectivele majore ale procesului educaţional. În  acest context, dimensiunea educaţiei 

capătă o importanţă deosebită. Asigurarea educaţiei de calitate în şcoala românească, la nivelul standardelor 

europene, ar putea fi un bun început al formării unei culturi a calităţii, în măsură să formeze competenţe, 

valori, atitudini legate de acest subiect, deoarece educaţia nu este un sistem în sine, ci un serviciu în folosul 

societăţii, iar educația prin artă reprezintă cea mai completă dimensiune a ei  .   

Instituţia noastră şcolară are scopuri şi valori caracteristice ce o individualizează în raport cu 

alte instituţii. De aceea, pentru ca dreptul la educaţie să aibă finalitate, trebuie implementate programe 

educaţionale care să ţină seama de diversitatea de caracteristici şi de cerinţele fiecărei şcoli în parte. 

Pentru a ne exercita noul rol, am pornit cu paşi mici spre a ieşi din rutină, spre a vedea şcoala  ca pe un TOT, 

pentru a ne dezvolta  ca o echipă ce priveşte diferit dar în unitate lucrurile; o adevărată „cultură a schimbării” ce 

a făcut din şcoala noastă o şcoală care permite aşteptări pentru fiecare, asigură căldură şi grijă, sprijin reciproc, 

cooperare, încredere, respect pentru diferenţe, colegialitate, asumarea riscurilor, învăţare continuă, parteneriate 

sigure. 

 

SUNTEM  PE  UN  DRUM  BUN  ŞI  VREM  SĂ  CONTINUĂM... 
 

 
Liceul de Arte ,,Vicror Brauner din Piatra-Neamț este unul din leceele tinere ale orașului care deja a 

început să-și contureze tradiția și să facă onoare numelui cel poartă-artistul plastic,,VICTOR BRAUNER”  
Proiectul de dezvoltare instituţională se încadrează într-un orizont temporal de patru ani  (2016-2020), 

fiind  adecvat  ţintelor  strategice  propuse,  în  scopul  dezvoltării  unităţii  şcolare  şi  atingerii  standardelor 

naționale și  europene în domeniul educaţiei vocațional artistice.. Acesta este conceput pentru creşterea 

calitalii întregului proces instructiv- educativ şi este in concordanţă cu formarea competenleror cheie la elevi, 

dar şi privind păstrarea identitați naţionale în contextual globalizării educaţiei. 

Considerăm că proiectul de dezvoltare instituţional al Liceul de Arte,, Victor Brauner” Piatra Neamț” 

se conturează şi se va dezvolta ţinând cont de: 

stabilirea şi consolidarea unui set de valori românești și europene; 
 

satisfacerea la nivel ridicat a cererii beneficiarilor educaţiei; 
 

încurajarea desfăşurării activităţilor educative  nonformale; 
 



întărirea culturii organizaţionale prin   înlăturarea barierelor de comunicare şi promovarea unei oferte 

educaţionale coerente. 

În contextul social actual planul de dezvoltare cuprinde o serie de principii fundamentale : 

o Centrarea actului educaţional pe elevii şcolii prin : 

- strategii didactice moderne 

- stimularea creativităţii 

- modernizarea continuă a bazei materiale( instrunmentar didactic tot mai performant) 

- stimularea participării la activitaţi extraşcolare si extracurriculare 

o Echilibru între cerere şi ofertă: 

- oferta educaţională ţine cont atât de resursele umane şi materiale de care dispune şcoala, cât şi 

de solicitarile elevilor şi părinţilor, precum şi pe domeniile actuale de interes: 

- utilizarea calculatorului, comunicarea într-o limbă modernă,comunicarea prin actul artistic,,EDUCAȚIE 

PRIN ARTA”educaţie pentru sănatate, educaţie civică 

o Cooperare scoală-comunitate: 

În urma unui studiu atent  al activităţii şi rezultatelor obţinute în anii şcolari anteriori,considerăm că 

este nevoie de reorientarea proiectării către două direcţii principale: consolidarea succeselor şi ameliorarea 

rezultatelor mai puţin satisfăcătoare. Punctul de plecare îl va constitui  redefinirea viziunii  şi misiunii 

şcolii, stabilirea  clară a țintelor strategice și  obiectivelor prioritare, prin urmărirea concretă a acţiunilor şi a 

secvenţelor planificate. 
 
 

II. DIAGNOZA  MEDIULUI  INTERN  ŞI  EXTERN 

 

  CONTEXT LEGISLATIV 

 
LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/05.01.2011 cu modificările ulterioare 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării 
 
ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative 

 
 

OMEN nr.4619/2014 privind metodologia de organizare și funcționare a consiliului de administrație 
 
din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare (Ordinul nr.4621/2015) 

 

OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar 

O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si modificări prin Legea 
 
nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare. 

 

ORDIN NR.3597 pentru modificarea si completarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii 

personalului  didactic  si  didactic  auxiliar,  aprobata  prin  Ordinul  ministrului  educatiei,  cercetarii, 

tineretului si sportului nr. 6.143/2011 

 

ORDIN  nr.  3844/2016  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  regimul  actelor  de  studii  şi  al 
 
documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar 



 

OMENȘ nr.4742/2016 Statutul elevului 

 

OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în mediul şcolar 

Strategia  MECT  cu  privire  la  reducerea  fenomenului  de  violenţă  în  unităţile  de  învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 şi Legea 29/2010 de modificare a Legii 35/2007 

 

ORDIN nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului "A doua Şansă“   OMENCS nr. 

3637/2016 pentru modificarea anexei OMEN nr. 3060/2014 pentru aprobarea condițiilor de  organizare  

a  taberelor,  excursiilor,  expedițiilor  și  a  altor  activități  de  timp  liber  în  sistemul  de 

învățământ preuniversitar 

 

ORDIN nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
 
a unităţilor care oferă activitate extraşcolară 

 

Ordinul nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului 
 
didactic 

 

ORDIN nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului 
 
profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea  ocupării unei funcţii 

 
didactice 

 

ORDIN  COMUN  MECTS  -  MMFPS  nr.  4469/12.06.2012/nr.  1804/03.07.2012  privind  aprobarea 
 
Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la 

 
serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii. 

 

ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a 
 
personalului din învăţământul preuniversitar 

 

ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
 
a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar 

 

Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificarile si completările ulterioare 
 
 

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 
 
- Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educaţie 

 
 
- Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului - http://europa.eu/ 

 
 
- Programul Naţional de Educaţie Parentală (1998 - 2004, susţinut de UNICEF ) 

 
 

http://europa.eu/


-  Repere Fundamentale în Învăţarea şi Dezvoltarea Timpurie a copilului de la naştere la 7 ani (2007 - 
 
2009, susţinute de UNICEF) 

 
 

- Educaţie incluzivă la grădiniţă (începând cu 2009, susţinut UNICEF 

 

  SCURT  ISTORIC  AL  LICEULUI 

A. COMPONENTA STRATEGICĂ 

 

1. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN A LICEULUI DE ARTE "VICTOR BRAUNER " 

PIATRA-NEAMŢ 

 

1.1 DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

 

 1.1.1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND LICEUL DE ARTE "VICTOR BRAUNER" PIATRA-

NEAMŢ 

 

Liceul de Arte " Victor Brauner" Piatra-Neamţ a fost înfiinţat pe data de 1 septembrie 1991 având sediul 

în Strada Peneş Curcanul nr. 6. Denumirea unităţii şcolare a fost modificată în anul 2004 (24 aprilie), din 

"Liceul de Artă" Piatra-Neamţ în Liceul de Artă "Victor Brauner", iar de la 1 sept. 2012 în Liceul de Arte "Victor 

Brauner" Piatra-Neamț 

 Liceul dispune de 4 clădiri situate în trei locați, în cadrul cărora tipul de educaţie oferit copiilor este 

armonizat dimensiunii vocaţionale: 

SPECIALIZAREA „MUZICĂ"  cuprinde secțiile:  

- interpretare instrumentală; 

- interpretare vocală (canto clasic); 

- folclor (instrumente populare şi canto tradiţional românesc). 

 

 În cadrul secţiei instrumentale se studiază un număr de 16 

instrumente ale orchestrei simfonice (pian, vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară, flaut, oboi, clarinet, 

saxofon, fagot, trompetă, corn, trombon, tubă, percuţie)  dar şi ale muzicii tradiţionale româneşti (nai, 

ţambal, acordeon). 

Activitatea se desfăşoară în corp „A", str. Peneş Curcanul, nr. 6 şi cuprinde un număr de 30 cabinete (pentru 

cursuri individuale) şi 3 săli de clasă (pentru cursurile colective), o sală studio de spectacol de 120 locuri în care 

se instruiesc elevii din specialitatea muzică, îndrumaţi de 40 de cadre didactice. 

SPECIALIZAREA „ARTE VIZUALE" cuprinde 

secţiile: 

- artă monumentală;  

- pictură de şevalet; 

- design vestimentar; 

- imprimerie; 

- sculptură. 



 Activitatea acestei specializări se desfăşoară în corp „C" din str. Alexandru cel Bun nr. 2 şi cuprinde 

un număr de 7 ateliere în care se instruiesc elevii de la specialitatea arte vizuale, sub îndrumarea unui număr de 

8 profesori. 

 Disciplinele de CULTURA GENERALĂ se studiază în 

cele 2 clădiri ale corpului „B",care sunt situate în str. Bd. 

Decebal, nr. 48 şi dispun de un număr de 11 săli de clasă, 

laborator TIC, sală de sport, cabinet metodic, cabinet 

medical, bibliotecă, , în care activează toţi elevii liceului, în 

2 schimburi, sub îndrumarea a 34 de cadre didactice. 

 Elevii de la specialităţile arte vizuale şi muzică trebuie să parcurgă obligatoriu toate ariile curriculare 

din planul de învăţământ. 

 Elevii sunt structuraţi pe 21 clase: 

 1 clasă pregătitoare 

 4 clase - învăţământ primar  (muzică); 

 8 clase - învăţământ gimnazial (clase de arte vizuale şi clase de muzică) 

 8 clase - învăţământ liceal (4 clase arte vizuale şi 4 clase muzică); care îşi desfăşoară activitatea pe 

parcursul unei zile în 2 schimburi. 

 Acest liceu devine de la o zi la alta o voce tot mai prezentă în viaţa spirituală, culturală a municipiului 

dar şi a ţării. Dovadă o fac şi premiile obţinute la concursuri zonale, naţionale şi internaţionale, la olimpiadele 

şcolare, cât şi organizarea a 4 mari concursuri:  

  Concursul Naţional de Pian „Carl Czerny", aflat la a XXV-a ediţie; 

  Concursul Internaţional de Interpretare Muzicală şi Coregrafie „Emanuel Elenescu", aflat la a XXVIII-

a ediţie; 

 Concursul Național,, ELANA BOTEZ” EDIȚIA a II-a 

 Bienala ”Victor Brauner” Romania – Franța, ediția  a III-a 

 

De asemenea, se poate remarca participarea formaţiilor liceului, ale instrumentiştilor şi ale plasticienilor 

la numeroase activităţi artistice şi culturale ale municipiului Piatra-Neamţ, judeţului Neamţ precum şi în întreaga 

ţară.  

 

1.1.2. RESURSE CURRICULARE 

În activitatea desfăşurată în cadrul Liceului de Arte "Victor Brauner" respectarea legislaţiei în 

domeniul învăţământului constituie o prioritate absolută.  

Colectivul didactic este pe deplin conştient de importanţa ancorării în realitate, de rolul 

disciplinelor,vocaționale, de cultură genereală, opţionale, în formarea iniţială şi continuă a educabililor, 

pentru inserţia profesională pe piaţa muncii,respectiv în actul de cultură și spiritual al zonei și al țării. .  

Respectând prevederile curriculumului naţional şi de dezvoltare locală, ţinând cont de conceptul 

potrivit căruia, interesul educabilului este suveran, întreaga atenţie a cadrelor didactice este acordată ideii de 



învăţământ centrat pe elev, individualizat conform particularităţilor de vârstă, psiho-fizico-intelectuale și 

aptitudinale ale specificului vocașional muzical,  arte plastice și decorative.  

. Deoarece există un spectru larg de nevoi speciale, profesorii şi-au adaptat activitatea la problemele 

fiecărui elev, abordând stiluri de învăţare diferenţiate, întocmind fişe de lucru conform contextului reformei 

educaţiei, fișe de repertoriu muzical,fișe specific artelor plastice.  

Profesorii şcolii au fost și sunt antrenți în activităţi multiple de tip extracurricular și extrașcolar, 

intregrându-se în viața cultural-artistică a municipiului, județului și a țării. 

 

 

 

 1.1.3. OFERTA EDUCAŢIONALĂ:  

Oferta educaţională a Liceului de Arte este elaborată prin consultarea părinţilor, pe baza  propriilor 

nevoi de formare ale elevilor,cuprinzând toată paleta instrumentelor muzicale,artei vocale, clasice și 

tradișionale, artelor plastice,  contribuind astfel  la eficientizareaa actului instructiv-educativ şi implicit la 

obţinerea de rezultate şcolare de performanță artistică. 

Aceasta urmăreşte: 

- formarea acelor competenţelor care să permită elevului parcurgerea altor cicluri de învăţământ; 

- organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate, desfăşurate în 

clasă şi în afara ei şi care oferă oportunităţi de a participa la activităţi artistice, culturale, sportive şi de a lucra 

cu o varietate de materiale, resurse şi echipamente; 

- asigurarea dezvoltării depline a potenţialului talentelor şi intereselor specifice liceului prin activităţi 

diverse, astfel încât fiecare copil să-şi pună în valoare abilităţile aptitudinale şi cunoştinţele proprii, 

experimentând, în acelaşi timp, avantajele cooperării şi sprijinului reciproc în ansamblul specificități liceului, 

- încurajarea asumării responsabilităţii, promovarea tradiţiilor locale, formarea unui comportament 

adecvat; 

- cultivarea respectului pentru opinii diferite în cadrul unor activităţi de învăţare bazate pe discuţii, 

dezbateri şi reflecţii despre diferite culturi, obiceiuri, ocupaţii; 

- crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare copil să se simtă valorizat şi 

responsabilizat, să se considere parte activă la propria învăţare. 

 După orele de curs, conform graficelor întocmite pe programe educative, se desfăşoară ore de 

pregătire suplimentară pentru performanţă, programe artistice, activităţi ale cercurilor la nivel de şcoală, 

evenimente semnificative din viaţa şcolii şi a comunităţii. , concursuri artistice, sportive de creație, etc... 

Prin oferta educaţională  şcoala noastră este deschisă  tuturor elevilor ce doresc a studia artele de la 

vărsta ce mai fragedă si pănă la ultima clasa de liceu, pentru că educaţia nu înseamnă un privilegiu pentru 



puţini, ci un drept al tuturor ( celor care are deprinderele aptitudinale necesare specificului profilului 

vocațional 

       LOCURI     

 CLASA  PREGĂTITOARE   = 15 

 CLASA  I  MUZICĂ    = 17 

 CLASA a V-a MUZICĂ    = 15  

 CLASA a V-a ARTE VIZUALE   = 15 

 CLASA a IX-a MUZICĂ   = 28 +  2 locuri rromi + 2 locuri elevi Republica Moldova 

 CLASA a IX-a ARTE VIZUALE = 28 + 2 locuri rromi + 2 locuri elevi Republica Moldova 

       

 La grupa pregătitoare și clasa a V-a  este necesară o popularizare mai ,,agresivă” și constantă 

mai ales prin susținerea de programe artistice și expoziții în toate comunele mari ale județului, de realizat 

parteneriate cu toate grădinițele și școlile din municipiu  și din județ. În PDI  în planul operațional  pănă în 

prezent nu au fost cuprinse concret astfel de acțiuni. O mare problemă o constituie faptul că școlile generale 

din municipiu  nu ne dă posibilitatea de a face teste de aptitudini pentru depistarea talentelor autentice la 

nivelul instituțiilor lor..   

 

1.1.4 RESURSE UMANE 

Există un corp profesoral bun, toți calificați, dar nu suficienți pentru toate normele cerute de planul 

cadru și de părinți, cauza fiind o serie de profesoare care sunt în concediul de creștere a copilului, unii au 

plecat în străinătate, alții în alte județe, acolo fiind locul lor  de baștină. Posturi vacante s-au scos mereu la 

concurs dar nu vin tineri. Explicația este că salariile sunt mici și este foarte greu de locuințe. Subliniez faptul 

că am început demersuri la primărie și posibil  ca în timp să apară facilități pentru locuințe de serviciu pentu 

tinerii absolvenți. 

Oglinda resursei umane, după cum urmează:  

 Personal didactic – 82  

 Personal didactic auxiliar – 7 

 Personal nedidactic - 10 

Număr total de cadre didactice cu baza la Lic. de Arte «V.Brauner »  

 Număr de norme didactice – 90 

 Număr de titulari – 53 ,  procent 64.63% 

 Număr de cadre  calificate  - 82 , procent 100 %  

Modalitatea angajării pe post 

 Titularizare 

 Detașare 



 Suplinire  

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat cu baza la Luceul de Arte ”Victor 

Brauner” Piatra Neamț:  

Statut Doctorat Gradul 

I 

Gradul 

II 

Definitivat Fără Def. Total 

Titulari 4 27 18 4 0 53 

Suplinitori 0 6 2 4 5 23 

 

Situaţia încadrării cu personal didactic auxiliar şi nedidactic 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR  - Grad de acoperire 100 % 

 

 

                 

 

 

NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV) Total: 10.  Grad de acoperire 100 % 

                 

Funcția Număr 

persoane 

Calificat 

Da/Nu 

Muncitor calificat - Fochist 1 Da 

Muncitor calificat - Tâmplar 1 Da 

Paznic 2 Da 

Îngrijitor clădiri 6 Da 

 

PROFESORI METODIŞTI: Număr profesori metodişti 9 din care 

de cultură generală: 1 

• Moscalu Luminiţa 

de specialitate:8  

Funcția Număr 

persoane 

Calificat 

Da/Nu 

Administrator financiar 1 Da 

Administrator de patrimoniu 1 Da 

Secretar 1 Da 

Analist programator-ajutor 1 Da 

Bibliotecar 1 Da 

Model pentru arte vizuale 2 Da 



• Ciobanu Cristina-Ioana 

• Azaharioaie Petru 

• Bucătaru Mihaela 

• Toma Olguța 

• Horghidan Irina 

• Negreanu Nicoleta 

        Pop Mihaiela 

       Cuciureanu Gheorghe-Sandu 

1.1.5. INFORMAŢII PRIVITOARE LA ELEVI: 

 În PDI voi insista  pe realizarea unor relați vizibile de respect pentru elev ,profesorul să devină 

un prieten și un confident pentru acesta .Această relație va genera o dorință mai mare a elevului pentru studiu 

și pentru progresul școlar și pentru a alege Liceul de Arte. 

 Nr. de elevi în ultimii ani este în scădere. Dar trebuie să găsim mijloace  și argumente necesare 

la nivel de municipiu și județ, prin mass-media, demersuri prin școli de a depista adevăratele talente,prin 

comunicarea directă om cu om pentru  a recruta resursa umană necesară realizări planului de școlarizare . 

 

Anul școlar Număr clase Număr elevi 

2012 – 2013 18 468 

2013 – 2014 20 498 

2014 – 2015 21 512 

2015 – 2016 21 474 

2016 – 2017 21 485 

2017 – 2018 21 465 

Până în 2020 voi face toate demersurile pentru a atinge planul de școlarizare de peste 500 de elevi 

prin încheerea de parteneriate cu toate școlile de cultură generală din municipiul Piatra Neamț și din județul 

Neaț 

Demersuri pentru a primi sprijinul primăriei și a consiliului local pentru mansardarea corpului A ( 

secțiunea muzică) și a corpului B ( segmentului de cultură generală) Coarpul A în 2012 a fost cuprins în Axa 

sectorială 2007-2013 printr-un proiect elaborat de societate AVENSA din Iași ,cu sprijinul primăriei, 

cuprinzând-reabilitarea termică și mansardarea.... 

Număr de elevi bursiei/ categorii de burse: 

An școlar Număr elevi cu 

bursă socială 

Nr. elevi cu bursă 

medicală/orfan 

Nr. elevi ”Bani 

de liceu” 

Burse de 

excelență 

2013 – 2014 52 9/9 24 6 



2014 – 2015 43 10/10 26 5 

2015 – 2016 37 7/6 23 5 

2016 – 2017 30 6/2 16 4 

2017 – 2018 30 8/5 8 5 

 

 

1.1.6. CAPACITATE  INSTITUŢIONALĂ.  MANAGEMENT  OPERAŢIONAL 

 

• Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

• Calitatea activităţii personalului didactic şi a managementului 

• Calitatea curriculum-ului 

• Relaţiile unităţii şcolare cu părinţii şi comunitatea locală  

 Puncte tari 

-       profesori cu o bună calificare și experență didactică 

- introducerea şi utilizarea metodelor moderne interactive în realizarea educaţiei de bază; 

- elaborarea de programe şcolare noi pentru discipline opţionale (ed. pentru sănătate, TIC. Istorie, 

geografie, arte plasstice) 

- asigurarea accesului efectiv al tuturor elevilor la studiul a cel puţin 2 limbi moderne 

,franceză,engleza); 

- dezvoltarea unui model curricular pentru educaţie 

- dotarea  cu  instrumente muzicale performante, cu tehnologie informaţională şi acces la Internet. 

 Puncte slabe 

- insuficienta bazei materiale (spaţii, dotare, resurse materiale),puține instrumente muzicale 

performante,puține săli de clasă pentru studiu individual  

-scăderea natalitâății 

-Plecarea masivă în străinătate 

 

 

 Oportunităţi 

Marea dieversificare a diviziuni muncii prin apariția de noi meserii și oferte de lucru, posibilitatea de 

a fi liber profesionist,libera circulație în Uniunea Europeană și pe plan mondial 

 Ameninţări 

- creşterea costurilor (directe şi indirecte) necesare unei educaţii de calitate..  

 



Şcoala are acum o imagine solidă şi bine conturată în comunitate. Rezultatele obţinute de elevi se 

explică prin foarte buna pregătire a cadrelor didactice, prin munca şi dărurirea acestora, toţi fiind parte 

integrantă a unei echipe ce s-a sudat în timp. Şi ea, ECHIPA, face ca astazi şcoala noastră să vibreze prin 

rezultatele deosebite obţinute de elevi 

 
  Participarea  elevilor  la  viaţa  şcolară  

 

     Procentul de participare la manifestările cultural-educative ale şcolii: 100%. 

     Tipuri de activităţi cultural-educative şi procent de 
implicare; 

     Serbări şcolare: 85 % 

     Concursuri şcolare la nivel naţional, judeţean, local: 70 % 

     Procentul de participare la Consiliul şcolar al elevilor: 100 %; 
 

 Situaţia la învăţătură după susţinerea examenului de Evaluare naţională şi a examenelor de 
corigenţă: 

 
  

Anul şcolar Evaluare naţională Primar Gimnaziu Calificative     la 
purtare sub S 

Note sub 7 
2013 – 2014 82,35% 100% 100% 0 

2014 – 2015 82% 100% 100% 0 

2015 – 2016 76.30 % 100% 100% 0 

2016 – 2017 89,13% 100% 100% 0 
 
 

Integrarea absolvenților de clasa VIII-a 95% în Liceul de Arte după absolvirea cls.a VIII-a,integrarea 

în licee 

 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
          După bacalaureat continua studiilor în instituții de învățământ superior , la  Academii le  de  Arte și  
la  multe   al te  inst i tuț i i  de învățământ  super ior  

 

 

 

 

 

 

 

 



                   REZULTATE  OBŢINUTE  LA  CONCURSURI   ŞI              

OLIMPIADE ŞCOLARE 
 

  
 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTELOR,  

 

DEVA, 28 aprilie - 1 mai  2017 

LICEUL DE ARTE „VICTOR BRAUNER” PIATRA-NEAMȚ 

 
Nume, prenume elev clasa sectiunea  

profesor 

coordonator  
PREMIUL 

1.  
GRIPCĂ L. DIANA-

ELENA 
XII IMPRIMERIE 

CUCIUREANU 

GHEORGHE-

SANDU 
I 

2.  
SÂRBU F.L. 

MIHAELA 
XI TAPISERIE 

TANASĂ 

CAMELIA-

TATIANA 
II 

3.  
RĂUCESCU P. 

RĂZVAN 
XII 

PICTURĂ 

MONUMENTALĂ 
POTOP ȘTEFAN II 

4.  ROȘU D. CARRINA XI ISTORIA ARTEI 
STANCIU 

ADRIANA 

DIPLOMĂ 

PARTICIPARE 

5.  
GHEORGHIU G. 

NICOLETA 
XI 

PICTURĂ DE 

ŞEVALET 

GHIORGHIȘCAN 

AIDA-DESPINA 

DIPLOMĂ 

PARTICIPARE 

6.  
CÎMPANU C.I. 

SERGIU - IONUȚ 
XI SCULPTURĂ 

TUDORACHE 

LUCIAN 

DIPLOMĂ 

PARTICIPARE 

7.  
STOIAN I. IOANA - 

SABINA 
XII ISTORIA ARTEI 

STANCIU 

ADRIANA 

DIPLOMĂ 

PARTICIPARE 

8.  
FIU G. MARIA - 

GEORGIANA 
XII 

PICTURĂ DE 

ŞEVALET 

AGACHE 

GRIGORE 

DIPLOMĂ 

PARTICIPARE 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
activității 

Tipul 
activității 

Data Nr. 
elevi 

Coordonator Parteneri Locul 
de 

desfășu 

-rare 

Rezultate 

1. Olimpiada 

etapa 

judeteană 

Clasa a V-a  

februari

e 

2016 

 
2 

Prof. Grigore 

Mihaela 

ISJ Neamț Lic.de 

Arte V. 

Brauner 

Piatra-

Neamţ 

 
Pozitia 23 si 

38 din 114 

candidati 

2. Olimpiada 

etapa 

locala 

Clasa a V-a Ianua

rie 

2016 

4 Prof. Grigore 

Mihaela 

ISJ Neamț Lic.de 

Arte V. 

Brauner 

Piatra-

Neamţ 

Pozitia 

33,41,58 si 

84 din 123 

candidati 



 
 
Olimpiada Națională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale, clasele III-VIII, 

etapa zonală,  

Iași, 17 martie 2017 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele elevului Clasa Instrumentul  Profesor PREMIUL 

1.  
HORGHIDAN ANASTASIA-

IOANA 
III pian 

HORGHIDAN 

IRINA-OANA 
FINALIST 

2.  TIMOFTE NATHANAEL  V pian 
HORGHIDAN 

IRINA-OANA 
FINALIST 

3.  
AMARIȚEI ADRIAN-

FLORIN 
VII acordeon RUSU ISIDOR I 

4.  NECHITA IOAN VII percuţie 
BALTAG 

MARCEL 
I 

5.  
BOTEZ-BOROIANU CARLA-

MIHAELA  
VI chitară 

STOICA 

IULIAN 
II 

6.  ȘULEA DAVID-ŞTEFAN V pian 
HORGHIDAN 

IRINA-OANA 
III 

7.  URSA VLĂDUȚ-ALEX V pian 
HORGHIDAN 

IRINA-OANA 
III 

8.  URSACHI RUXANDRA VII pian 
ANGHEL 

MARIANA 
M 

 

 

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE TEORIA MUZICII „GEORGE HOLCA”  

ediția a VIII-a, BOTOȘANI, 6-8 aprilie 2017 

 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele elevului Clasa Profesor PREMIUL 

1.  GURĂU A. ANDRA-ANGELINA II 
CIOBANU 

IOANA 
I 

2.  HÂRȚAN C.C.C. ARIANA-VALENTINA II 
CIOBANU 

IOANA 
I 

3.  PINTILIE A. ANASTASIA II 
CIOBANU 

IOANA 
I 

4.  PÎRLEA V. NAOMI II 
CIOBANU 

IOANA 
I 

5.  TANASĂ I. ANAMARIA-TEODORA III 
CIOBANU 

IOANA 
I 

6.  BĂLĂU F. TUDOR-ANDREI IV 
CIOBANU 

IOANA 
I 

7.  
BUTNARIU V.D. ALESSANDRA-

ELENA 
IV 

CIOBANU 

IOANA 
I 

8.  SULEA DAVID-STEFAN V 
CEOBANU 

IONEL 
I 

9.  CUZUIOC N. DIANA-ESTERA VIII 
CIOBANU 

IOANA 
I 

10.  ANTON G.D. INGRID-ANDREEA II 
CIOBANU 

IOANA 
II 



11.  BERCHI C. REBECA  II 
CIOBANU 

IOANA 
II 

12.  BERCHI C. TABITA II 
CIOBANU 

IOANA 
II 

13.  
GAVRIL-NEAGU I.D. IOANA-

ECATERINA 
III 

CIOBANU 

IOANA 
II 

14.  NĂSTASE C. ALESIA III 
CIOBANU 

IOANA 
M 

 

 

CONCURSUL NAȚIONAL DE TEORIA MUZICII „VICTOR GIULEANU”  

ediția a VIII-a, BUCUREȘTI, 10-11 martie  2017 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele elevului Clasa Profesor PREMIUL 

1.  BĂLĂU F. TUDOR-ANDREI IV 
CIOBANU 

IOANA 
I 

2.  BUTNARIU V.D. ALESSANDRA-ELENA IV 
CIOBANU 

IOANA 
I 

3.  PINTILIE A. ANASTASIA II 
CIOBANU 

IOANA 
M 

4.  
GAVRIL-NEAGU I.D. IOANA-

ECATERINA 
III 

CIOBANU 

IOANA 
M 

 

 

CONCURSUL NAȚIONAL DE TEORIA MUZICII „CONSTANTIN CONSTANTINESCU”  

ediția a X-a, BUCUREȘTI, 30-31 martie  2017 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele elevului Clasa Profesor PREMIUL 

1.  ȘULEA DAVID-STEFAN V CEOBANU IONEL I 

2.  CUZUIOC N. DIANA-ESTERA VIII CIOBANU IOANA II 

 

 

 

Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală  

clasele III-VIII, Arad, 24-26 aprilie  2017 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Instrumentul  Profesor Punctaj PREMIUL 

1.  
Horghidan Anastasia-

Ioana 
III Pian 

Irina-Oana 

Horghidan 
95  II 

2.  Timofte Nathanael  V Pian 
Irina-Oana 

Horghidan 
87 MENȚIUNE 

 

 

 

 

 



Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, Vocală şi Studii Teoretice Muzicale clasele IX-XII, 

27-30 aprilie 2017, Timișoara 

Nr

. 

crt

. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Instrumentul  Profesor 

Puncta

j 
PREMIUL 

1.  Dumitru Emmy–Constantin XII Acordeon Sidor Rusu 100 I 

2.  Ailenei Laura–Vasilica XI 

Muzică vocală 

tradițională 

românească 

Vasile-Daniel 

Miron-Anastasiu 
95 II 

3.  Pleșcan Dan–Marian XI Țambal Leonid Ciobanu 93 III 

4.  Arseni Rebeca–Lia XI Flaut Petru Azaharioaie 89 MENȚIUNE 

5.  Păduraru Laura X Trombon  
Sorin-Vasile 

Găburoi 
89 MENȚIUNE 

6.  Ciobanu Tudor–George IX Percuție Marcel Baltag 89 MENȚIUNE 

7.  Bălău Marco–Gabriel IX Chitară Iulian Stoica 80 

DIPLOMĂ 

PARTICIPA

RE 

8.  Iftime Bianca XII Clarinet Teodor Cataramă 79 

DIPLOMĂ 

PARTICIPA

RE 
 

Elevi premiaţi la 
Concursul Interjudeţean de Teoria  Muzicii  “George  Holca” 

ediţia a IX-a, Botoşani, 19-21 aprilie 2018 
 

NR. 
CRT. 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

CL. PROFESOR  PREMIUL 

1 Bărbieru  
Teodora 

I Ciobanu  
Cristina-Ioana 

II 

2 Pepene 
Eliza 

I Ciobanu  
Cristina-Ioana 

II 

3 Bulai 
Parascheva 

II Ciobanu  
Cristina-Ioana 

II 

4 Giubotariu  
Giulia 

II Ciobanu  
Cristina-Ioana 

III 

5 Stângaciu 
Iosif 

II Ciobanu  
Cristina-Ioana 

III 

6 Timofte 
Krista  

II Ciobanu  
Cristina-Ioana 

I 

7 Anton  
Ingrid 

III Ciobanu  
Cristina-Ioana 

III 

8 Gurău  
Andra Angelina 

III Ciobanu  
Cristina-Ioana 

II 

9 Pintilie 
Anastasia 

III Ciobanu  
Cristina-Ioana 

III 

10 Gavril-Neagu 
Ioana-Ecaterina 

IV Ciobanu  
Cristina-Ioana 

III 

11 Bălău 
Tudor Andrei 

V Ciobanu  
Cristina-Ioana 

I 

12 Butnariu 
Alessandra Elena 

V Ciobanu  
Cristina-Ioana 

I 

13 Bulai 
Alex Daniel 

IX Ciobanu  
Cristina-Ioana 

I 

14 Cuzuioc 
Diana Estera 

IX Ciobanu  
Cristina-Ioana 

I 

15 Cuzuioc 
Diana Estera 

IX Ciobanu  
Cristina-Ioana 

Premiu 
special 

 



Elevi premiaţi la 
Concursul Naţional de Teoria  Muzicii  “Constantin Constantinescu” 

ediţia a XI-a, Iaşi, 30-31 martie 2018 
 
 

NR. 
CRT 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

CL. PROFESOR PREMIUL 

1 Sandu 
Ilinca 

IV Ciobanu  
Cristina-Ioana 

III 

 
 

Elevi premiaţi la 
Concursul Naţional „Primăvara Artelor”/Secţiunea Teoria Muzicii 

ediţia a XX-a - Bacău, 26-28 aprilie 2018 
 
 
 
 
 
 
                 

  

 

 

REZULTATE LA OLIMPIADELE NATIONALE ORGANIZATE DE 

MINISTERUL EDUCATIEI AN SCOLAR 2017-2018 

 

NR.CRT NUME/PRENUME CLS DISCIPLINA LOC,PREMIU,MENTIUNE 

1 

Horghidan 

Anastasia IV Pian 

Locul I - Olimpiada Națională 

de Interpretare Instrumentală 

2 Timofte Nathanael V Pian 

Mențiune-Olimpiada 

Națională de Interpretare 

Instrumentală 

3 Sbera Iulian IX Țambal 

Locul II-Olimpiada Națională 

de Interpretare Instrumentală 

4 Belecciu Ionuț X Acordeon 

Locul II-Olimpiada Națională 

de Interpretare Instrumentală 

5 

Tanasă Emilia-

Georgiana XI 

Canto 

tradițional 

Locul II-Olimpiada Națională 

de Interpretare Instrumentală 

6 Gheorghiu Bianca XI Nai 

Locul III-Olimpiada 

Națională de Interpretare 

Instrumentală 

7 

Stănescu Violeta-

Isabela XI Canto clasic 

Locul III-Olimpiada 

Națională de Interpretare 

Instrumentală 

8 Păduraru Laura XI Trombon 

Mențiune-Olimpiada 

Națională de Interpretare 

Instrumentală 

9 Șoric Elena-Cristina XII 

Canto 

tradițional 

Mențiune-Olimpiada 

Națională de Interpretare 

Instrumentală 

NR. 
CRT. 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

CL. PROFESOR PREMIUL 

1 Bălău 
Tudor-Andrei 

V Ciobanu  
Cristina-Ioana 

II 

2 Butnariu 
Alessandra-Elena 

V Ciobanu  
Cristina-Ioana 

I 



10 Sterian Mara-Elena XII Canto clasic 

Mențiune-Olimpiada 

Națională de Interpretare 

Instrumentală 

11 Bolum Bianca XII Sculptură 

Locul I - Olimpiada Națională 

de Arte Vizuale 

12 

Rebegea Livia-

Ștefania XI Tapiserie 

Mențiune - Olimpiada 

Națională de Arte Vizuale 

 

 

 

RESURSE MATERIALE 
 

Starea clădirilor poate fi apreciată ca bună şi foarte bună având în vedere că s-au execut lucrări 

de reparaţii şi amenajări în interior si exterior în aproape toate spaţiile şcolare. A fost reparată tâmplăria 

PVC achiziţionată după reabilitarea şcolii, iar în interior au fost amenajate sălile de clasă  ( vopsit, zugrăvit, 

pus parchet ). Sala de sport a fost adusă la stadiu optim de dotare și funcționare 

Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară în locaţii diferite după cum urmează: 

Segmentul de cultură generală ce se află pe str. Decebal nr.48 dispune de de 2 corpuri de clădire 

, un corp vechi cu 7 săli de clas, o bibliotecă, o sală de sport, un cabinet de informatică; o clădire 

nouâ cu 4 săli de clasă, un cabinet metodic și o cancelarie.și un cabinet medical. Ambele locaţii sunt 

prevăzute cu apă curentă, canalizare, încălzire centrale ce funcţionează cu combustibil lichid, iluminat 

natural şi artificial. 

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier adecvat, iar procesul de predare-învăţare se desfăşoară prin 

folosirea   unui   bogat   material   didactic,   a   20   de   calculatoare,  2   copiatoare,  2   

multifuncţionale, 2 videoproiectoare cu ecran, flip-chart, 1 imprimante, fax. Şcoala are în dotare planşe, 

hărţi, materiale didactice specifice orelor de fizică, chimie, biologie şi n cadrul cabinetului medical, un 

cabinet de psihoogie școlară. 

Segmentul Arte vizuale cuprinde o clădire de patrimoniu situat pe str.Alexandru cel bun nr.cu 7 

săli de clasă(ateliere),     o cancelarie,un spațiu pentru personalul de îngrijire, grupurilri sanitare și două 

anexe, un atelier de sculptură , o centrală termic și un atelier de tâmplărie necesar artelor vizuale. Acest 

caorp dispune de toate condițiile desfăășurări procesului de învățământ specific specialității. 

Segmentul Muzică un corp de clădire cu 30 de cabinete .4 săli de clasă,o sală de spectacol,un 

secretariat,ocontabilitate,și o magazie, o arhivă un spațiu pentru femeile de serviciu și de un minim de 

instrumente muzicale.  

Sursele de finanţare ale şcolii sunt: Consiliul Local, venituri extrabugetare realizate din   

închirieri, donaţii şi sponsorizări. 

 

 

 

 



Calitatea  construcţiei  şcolare;  întreţinerea  spaţiilor  exterioare  şi  a  terenurilor  existente  
 

S
t
a
r
e
a 

Categorie Bună Necesită 
reparaţii 

minore 

Necesită 
reparaţii 

semni

ficati

ve 

Aspect general Bună Da - 
Aspectul faţadei  Da - 
Acoperişul , burlane şi jgheaburi Bună  - 
Uşi şi geamuri  Da  
Curăţenie Bună  - 
Curăţenia spaţiilor exterioare Bună  - 
Amenajarea curţii şi aspectul ei Foarte bună  - 
Existenţa gardului împrejmuitor            Foarte bună Da - 
Sistem de siguranţă a elevilor şi 
Aclădirilor vidio 

Foarte bun Nu - 

Sistem de siguranţă a 
materialului 
didactic 

Bun Nu - 

 
 
 

 Încadrarea  în  normele  de  igienă  şcolară  a  spaţiilor  de  învăţământ  

 
Suprafaţa utilă/elev Suprafaţa utilă m2/elev 

1524 m2 3,27 

 % din suprafaţa 

totală 

foarte 

bine 

% din suprafaţa 

totală 

bine 

% din suprafaţa 

totală 

nesatisfăcător Încălzire/temperatură 100%  - 
Iluminat 100%  - 
Starea pavimentului  Aproximativ 95% - 
Starea uşilor şi a 
ferestrelor 

 90% 
Şcoala 

V.Voiculescu 

- 

Aerisire naturală 100%  - 
Microclimat (umiditate, 
zgomot) 

100%  - 

    

                                       INFORMAȚII DE TIP CALITATIV 

 
 

În urma efectuării analizei mediului social de provenieţă al elevilor, s-a constatat că majoritatea 

elevilor provin dintr-un mediu social defavorizat   determinat de existenţa unor familii cu  venituri mici şi cu 

condiţii modeste de trai. Totodată trebuie să remarcăm şi nivelul scăzut de cultură şi educaţie al majorităţii 

părinţilor, acest aspect punându-şi amprenta asupra pregătirii elevilor.În ceea ce priveşte personalul didactic 

putem conchide că: 

-       Personalul didactic este  calificat 100% şi cu performanţe în activitatea didactică în proporţie de 

aproximativ 50%. Cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere profesional, fapt constatat în 

urma inspecţiilor frontale sau de specialitate şi a rezultatelor obţinute, cu interes în ceea ce priveşte 

participarea la cursuri de perfecţionare. 



-       Relaţiile  interpersonale sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare, transparenţă. 
 

-  În şcoală există o bună comunicare între elevi, cadre didactice, părinţi, director, personal didactic 

auxiliar, personal nedidactic şi de îngrijire, precum şi o bună circulaţie a   informaţiei în ambele 

sensuri. 

-  La nivelul şcolii domină o atmosferă de lucru, caracterizată prin implicare şi responsabilitate, prin 

colaborare şi sprijin reciproc. 

-  Managementul unităţii şcolare se desfăşoară pe baza planului managerial, în colaborare cu membrii 

Consiliului de administraţie şi a Consiliilor profesorale. Cadrele didactice sunt organizate în comisii 

pe arii curriculare,  fiecare arie având un  cadru didactic responsabil.  Există comisii permanente, 

temporare şi ocazionale, iar responsabilii comisiilor de lucru se ocupă de întocmirea documentelor 

manageriale şi proiecte  ale comisiilor pe familii de instrumente și arte plastice și arii curriculare.



CULTURA   ORGANIZAȚIONALĂ 
 
 
 
 
 
 

Liceul de Arte ,,Victor Brauner”  structurile  aferente  promovează  o cultură organizaţională de 

calitate, fapt ce  reprezintă pentru orice unitate de învăţământ o garanţie a dezvoltării continue. 

Prin aspectele particulare, modul de funcţionare şi schimbările la care a trebuit să se adapteze 

unitatea noastră şcolară cultura   organizaţiei noastre este de tip SARCINĂ sau 

REŢEA având la bază un ansamblu de trăsături şi valori dominante: cooperarea, respectul reciproc, dragostea 

faţă de cei pe care îi educăm şi faţă de profesie, entuziasmul, dar şi 

dorinţa de afirmare.Unul dintre aceste aspecte este dorinţa de cultivare a tradițiilor romănesti și a culturii 

artistice universale şi   promovarea lor. De aceea, putem spune că în şcoala noastră funcţionează O 

ECHIPA,ce descoperă şi implementează permanent valori artistice,   iar în cadrul acesteia   calităţile şi 

competenţele profesionale sunt mai importante decât vârsta sau experienţa acumulată. 

Convinşi fiind că o cultură organizaţională puternică depinde de cunoaşterea ţintelor strategice   şi   

a   obiectivelor şcolii   de   către toţi membrii   ei   şi   de   abordarea   lor 

clară şi specifică  împărtăşim în comunitate  valorile organizaţiei. Sunt însă şi momente  în care intervine   

rutina sau   conservatorismul şi de ce nu,   automulţumirea pe care forţa echipei le înlătură, primând 

unitatea de idei. 

Climatul organizaţional este unul marcat de discuţii constructive, deschise, pilonul central fiind   

relaţiile de bună înţelegere dintre cadrul didactic- elev- părinte- comunitate locală. 

Echipa managerială   manifestă un management participativ şi   este orientată către 

comunicare  eficientă, luând  decizii cu privire la reducerea disfuncţionalităţilor semnalate în viaţa şcolii. 

Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi  în conduita cadrelor didactice. 

Procesul instructiv- educative este completat de   numeroase acţiuni cultural-educative, unele dintre ele 

devenite deja tradiţii ale şcolii. 

Revista şcolii „Liceum”, ansamblurile corale, orchestrale, de muzică de cameră, instrumentală” şi 

voluntarii şcolii , toate conduse cu măiestrie de învăţători şi  profesori, arată preocuparea permanentă a 

colectivului de cadre didactice şi elevilor pentru o şcoală  fără graniţe în relaţia cu comunitatea şi cu alte 

şcoli. 

Şcoala nemțeană este şi va rămâne vectorul principal al educaţiei de calitate , locul în care ştiinţa, 

cultura şi tradiţia se îngemănează iar Liceul de Arte face legătura prin completarea actului educațional prin 

artala propriu. 

 



ANALIZA  P.E.S.T.E. 
 
A. Factori politico-legali 

 
Şcoala evoluează într-un context politic aflat  în permanentă schimbare, ce promovează totuşi valorile 

reale. 
 

Obiectivele prioritare de natură politică în domeniul educaţiei vizează : 

- Asigurarea competitivităţii la nivel european şi internaţional. 

- Construirea societăţii cunoaşterii prin transformarea educaţiei în vector de dezvoltare artistică și socio-

economică. 

- Creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ. 

- Asigurarea politicilor de echitate socială. 

- Deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către societate, către mediul social, 

economic şi cultural. 

- Întărirea gradului de coeziune socială şi creşterea participării cetăţenilor la programele de educație prin artă, 

de dezvoltare economică şi socială prin promovarea cetăţeniei active. 

- Asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală şi profesională 

din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii. 

- Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie şi de 

formare profesională. 

 

B.Factori economici sunt factori cu acţiune vizibilă şi ţin de reducerea activităţilor economice din 

zonă, fapt ce  influenţează bugetele familiilor cu copii. .  Scăderea veniturilor familiei generează scăderea 

interesului , a motivării elevilor,care nu mai pot fi susţinuţi  financiar în participarea la diferite concursuri şi 

activităţi.Se constată şi diminuarea activităţii unor firme private cu productivitate relativ bună ce reduce 

posibilităţile de sponsorizare a şcolii 

La nivel local politica bugetară este favorabilă şcolii, asigurându-se sursele financiare necesare 

desfăşurării în condiţii decente a procesului instructive-educativ. 

În acest context, politicile generale de spriinire a familiilor cu venituri scăzute ( distribuirea de 

manuale gratuite, programul Lapte - corn, acordarea de burse şi rechizite, ajutorarea copiilor cu C.E.S.) au 

avut efecte pozitive



 
 

C.Factori socio-culturali 
 

În concordanţă cu tentinţele societăţii actuale şi la nivelul localităţii noastre se remarcă   scăderea 

anuală a numărului de copii din circumscripţia şcolară fapt ce crează probleme de încadrare cu personalul 

didactic. În mică măsură şcoala este sprijinita în luarea deciziilor de Comitetul reprezentativ al părinţilor, 

acest lucru datorându-se  pregătirii profesionale a majorităţii acestora. Sunt însă şi părinţi implicaţi activ în 

viaţa şcolii  care manifestă o atitudine pozitivă faţă de rolul pe care îl are aceasta în societate. 

D.Factori tehnologici 
 

Evoluţia tehnologică are un rol esenţial în formarea elevilor. Şcoala are acces la internet, iar fiecare 
 

clasă dispune, în urma preluării de la I.B.M. România, de calculator propriu. 
 

E. Factori ecologici 
 

Şcoala noastră este situată într-o zonă în care gradul de poluare este scăzut. Nu sunt agreate şi nici nu 

sunt în derulare proiecte care să afecteze mediul înconjurător. Se remarcă preocupări legate de promovarea 

unei atitudini eco-civice, Proiectul „Patrula Eco”, implementat în 2009 fiind încă în derulare.



 
                                                                        ANALIZA   S.W.O.T 
 
 
 

CURRICULUM 

PUNCTE TARI 

 Şcoala   dispune   de   materiale      curriculare 
 

oficiale: planuri-cadru, programe şcolare, 

metodologii de aplicare a programelor, ghiduri şi 

standarde de evaluare. 

  Curriculum la decizia şcolii este variat şi  ţine 

cont    de dorinţele eleviilorşi părinţilor, baza 

materială şi încadrare ; 

  O bună colaborare între învăţători şi profesori, 

mai ales pentru clasele ce termină ciclul primar şi 

integrarea cu uşurinţă a elevilor în ciclul secundar; 

 Existenţa  unui  program  de       pregătire 

suplimentară pentru Evaluarea Naţională, olimpiade 

şi concursuri şcolare; 

 Proces   instructiv-educativ   de   calitate 

demonstrat  prin  rezultate  şcolare  bune  şi  foarte 

bune, procent de promovabilitate la evaluările 

naţionale bun, premii la olimpiadele şi  concursurile 

şcolare; 

 Existenţa  unui  program  de  pregatire 

suplimentara pentru recuperare / performanţă cu 

elevii; 

  Interes crescut al cadrelor didactice pentru 

alegerea manualelor alternative; 

  Existenţa unor preocupări în direcţia predării 

cunoştinţelor prin introducerea softului educaţional; 

 
 
 

PUNCTE SLABE 

 

Utilizarea   insuficienta   a   echipamentelor 

moderne în procesul instructive-educativ; 

  Centrarea proiectelor didactice mai mult   pe 
 
continuturi si nu pe competenţe. 
 
 Suprapunerea cerinţelor, sau a asusţinerii 

evaluarilor,  ceea  ce  conduce  la  o  distribuire 

inegală a efortului elevilor; 

   Lipsa autonomiei şcolii în selectarea cadrelor 
 
didactice; 
 
   Formarea   deficitară   a   cadrelor   didactice 

pentru lucrul cu elevi cu CES sau cu dificultăţi de 

învăţare.



 
Utilizarea  de  surse  informaţionale  bogate  : 

manuale , auxiliare didactice,  bibliotecă, internet, 
 

televiziune prin cablu; 

 

OPORTUNITATI 
 

  Majoritatea părinţilor colaborează cu cadrele 

didactice în vederea procurării de auxiliare. 

  Oferta mare de auxiliare didactice permite o 
 
selecţie riguroasă în vederea achiziţionării acestora. 

 
  Creşterea exigenţei părinţilor faţă de serviciile pe 

care le oferă şcoala, disponibilitatea acestora la 

colaborare. 

AMENINTARI 
 

   Lipsa spriinului în vederea procurării de 

auxiliare şcolare; 

 Existenţa  unor  neconcordanţe  între 

programele şcolare de la învăţământul primar cu 

cele de la învăţământul gimnazial; 

    Starea fizică precară a manualelor la unele 
 

discipline de studiu. 

 
II.RESURSE UMANE 

PUNCTE  TARI 

     Existenţa unui corp profesoral de calitate, 
 

cu   calificare   înaltă,   implicaţi   în   activităţi   de 

formare continuă; 

     Personalul didactic auxiliar bine pregatit, iar 

personalul nedidactic constiincios şi disciplinat; 

    Soluţionarea solicitării către C.J.R.A.E. şi 

desfăşurarea  activităţii  specifice  psihologului 

şcolar; 

      Participarea cadrelor didactice la cursuri de 
 

formare pe o tematica diversă; 
 

     Cadrele didactice au abilităţi în domeniul IT şi 

preocupări pentru predarea lecţiilor asistată pe 

calculator; 

  Construirea  unui  sistem  de  relaţii 

interpersonale bune, un climat de cooperare între 

cadrele didactice, relaţii deschise bazate pe respect 

reciproc; 

     Desfăşurarea  de  proiecte  diverse  în  care 

 
 
PUNCTE SLABE 
 

  Conservatorism în anumite cazuri   în 

utilizarea metodelor activ-participative de 

predare-învăţare-evaluare la ciclul gimnazial; 

  Valorificarea  insuficientă  a  datelor 

obţinute în urma monitorizării şi controlului 

activităţii didactice.



 
elevii şi profesorii se pot remarca.  

OPORTUNITĂŢI 
 

  Părinţi care solicită şi manifestă interes pentru o 

pregătire de calitate; 

  Oferte de cursuri de formare din partea CCD 
 
şi altor institutii; 

 
   Titularizarea prin concurs a cadrelor 

didactice; 

AMENINŢĂRI 
 

 Fluctuaţia personalului didactic suplinitor; 
 

 Scăderea numărului de copii din 

circumscripţie crează probleme de încadrare cu 

personalul didactic. 

 Creşterea numărului de elevi proveniţi din 

familii monoparentale sau din familii plecate în 

strainătate; 

 Lipsa de timp a părinţilor conduce la o slabă 

implicare a familiei în viaţa şcolii; 

 Scăderea prestigiului cadrului didactic în 

societate (plecând de la nivelul guvernării şi 

încurajată de mass-media), ceea ce determină 

dificultăţi în impunerea cadrului didactic, ca 

principal  factor  al  educaţiei,  în  faţa 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

 
III. RESURSE MARTERIALE ŞI FINANCIARE 

 
 

PUNCTE TARI 
 

  Şcoala dispune locaţii spaţioase, amenajate cu 
 

toate utilităţile necesare; 
 

  Şcoala are o bază materială bună şi săli de clasă 

dotate mulţumitor; 

 Echipa  managerială  este  preocupată  de 

îmbunătăţirea bazei materiale şi a aspectului şcolii; 

  Siguranţă fizică şi protecţie pentru elevi şi 

personalul   didactic   şi   nedidactic,   încadrare   în 

norme igienico-sanitare corespunzătoare; 

  Existenţa  de  centrale  termice  proprii  la  toate 

 
 
 

PUNCTE SLABE 
 

 Lipsa  unei  evidenţe  si  a  unui  control  în 

vederea recuperării pagubelor realizate de către 

elevi; 

 Unele    cadre    didactice    nu    îşi    asumă 

responsabilitatea gestionării şi întreţinerii 

bunurilor din sala de clasă; 

 Lipsa unui proiect cu finanţare externă; 
 
       Utilizarea incorectă a utilităţilor de către 

 
elevi; 

 
       Lipsa  fondurilor  pentru  recompensarea



 
unităţile; 

 
 Accesul cadrelor didactice la calculatoarele, 

xerox-urile, imprimantele din şcoală; 

   Antrenarea elevilor şi părinţilor în activităţi de 

întreţinere şi înfrumuseţare a claselor şi holurilor 

şcolii; 

   Şcoala deţine autorizaţie de funcţionare; 
 
  Şcoala  dispune  de  o   bază  didactică  bună, 

înnoita permanent prin eforturi proprii, de manuale, 

auxiliare didactice; 

  Conectarea  la  Internet  si  la  televiziune  prin 

cablu; 

  Menţinerea stării de funcţionare prin activităţi 

de întreţinere şi reparaţii periodice. 

activităţilor   de   performanţă   ale   elevilor   şi 
 

cadrelor didactice; 
 

        Slaba implicare a unor cadre didactice în 
 

păstrarea bunurilor materiale ale şcolii; 
 

  Există  situaţii  când   resursele  umane  şi 
 

materiale ale şcolii nu sunt optim valorificate. 
 

 Inexistenţa unei săli de sport . 

OPORTUNITĂŢI 
 

 Descentralizarea   finanţării   şi   autonomia 

instituţională permit o gestionare mai eficientă a 

fondurilor; 

  Solicitările de închiriere a spaţiilor şcolare în 

condiţii avantajoase pentru şcoală; 

 Alocarea de catre Primarie a fondurilor 

financiare necesare în vederea asigurării de 

condiţii materiale decente; 

 Programe naţionale de dotări cu material 

didactic pentru laboratoare şi sala de sport şi cu 

carte şcolară pentru biblotecă. 

AMENINŢĂRI 
 

       Bugetul limitat al comunităţii locale faţă de 

nevoile şcolii; 

    Ritmul   accelerat   al   schimbărilor 

tehnologice conduce la uzura morală a 

echipamentelor existente; 

      Reducerea finanţării şcolii în ceea ce 

priveşte achiziţionarea de material didactic, 

consumabile, reparaţii capitale etc. 

 
IV.RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT
 

 

PUNCTE TARI 
 

     Relaţii  bune,  întemeiate  pe  conştientizarea 

rolului şi locului şcolii în comunitatea locală, cu 

 
 

PUNCTE SLABE 
 
   Prea piține parteneriate sau proiecte cu 

 
scoli din afara ţării;



 
reprezentanţii Consiliului local şi ai Primăriei; 

 
     Colaborare bună cu Poliţia şi Bisericile din 

localitate; 

     Colaborare  cu  institutii  judeţene  Biblioteca 
 

judeţeană, Centrul judetean cultural; 
 

     Relaţii     de     parteneriat     cu     Consiliul 
 

Reprezentativ al Părinţilor; 
 

     Relaţii de parteneriat cu şcoli la nivel zonal, 
 

regional, naţional. 

       Inconsecvenţa  în  promovarea  imaginii 
 

şcolii în comunitate. 

OPORTUNITĂŢI 
 

     Paletă  largă  de  oferte  pentru  proiectele  de 
 

parteneriat; 
 

     Asistenţă  de  specialitate  în  realizarea  de 

proiecte de parteneriat; 

     Lobby din partea părinţilor privind realizările şi 

performanţele şcolii; 

     Deshiderea spre colaborare a instituţiilor şi 

organizaţiilor din comunitatea locală. 

AMENINŢĂRI 
 

    Timpul limitat al părinţilor conduce la o 

slabă implicare a acestora în viaţa şcolii; 

    Perceperea eronată  de  către o  parte a 

comunităţii a problematicii    vaste din 

activitatea şcolii. 



STRATEGIA LICEULUI DE ARTE ,,VICTOR BRAUNER” 
 
 
 

VIZIUNEA  
 
   Școala noastră este o ,,cetate ” deschisă  care au nevoie de educație, și în mod special prin artă.
           

 MISIUNEA 

 

 

 

 

 

Pornind de la schimbările rapide din societate, şcoala îşi  propune să devină u
 
mediu de promovare a adevăratelor valori, în care să se contureze un climat favorabil învăţării, 

căutărilor permanente, descoperirii de sine a elevilor. 

Şcoala noastră este un loc unde elevii îşi spun deschis opiniile, deoarece ştiu că şi părerea 

lor contează, un cadru adecvat, unde aceştia îşi formează şi dezvoltă deprinderile şi capacităţile 

necesare continuării studiilor spre a deveni  personalităţi autonome şi implicate. Dascălii sunt cei care 

vor oferi elevilor cunoştinţe teoretice şi practice solide, iar părinţi sprijin spre a se consolida echipa 

cadru didactic-elev-părinte-comunitate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERFECŢIONARE 

CONTINUĂ: 

 

LUCRUL ÎN ECHIPĂ 

PRESUPUNE: 

 

CALITATE ŞI 

EFICIENŢĂ BAZATE 
*COMPETENŢĂ *ARMONIE PE : 

*MODERNIZARE *TOLERANŢĂ *EXPERIENŢĂ 

*PROFESIONALISM *DEMNITATE *IMPLICARE 

  *SERIOZITATE 
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ŢINTE STRATEGICE 
 
 
 

Rezultatul cantitativ al analizei S.W.O.T. a dus la elaborarea ţintelor strategice   ale şcolii. 

Acestea nu se referă la activităţile obligatorii, ci reprezintă domeniile pe care şcoala noastră doreşte 

să le dezvolte. Ţintele strategice stabilite de Liceul de Arte,, Victor Brauner”pe baza diagnozei 

mediului intern şi extern, având ca reper  viziunea şi misiunea şcolii sunt: 

 
 

Ţinta1 Menținerea la cote ridicate a pregătirii eleviloe pentru viață și performanță 

artistică prin formarea competențelor cheie 

în  vederea  dezvoltării  armonioase  a  personalităţii  elevilor 

Ţinta 2 Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare 

desfășurării unui învățământ de calitate 

Ţinta 3 Creșterea interesului elevilor  și cadrelor didactice pentru realizarea de 

activități educative care să contribuie la promovarea practicilor artistice,  

democratice, orientarea acestora spre realizarea în viața publică, 

exersarea în școală a calității de cetățean 

Stimularea  interesului  elevilor  şi  cadrelor  didactice  pentru activități 

școlare și extrașcolare în scopul conturării armonioase a a personalitășii 

elevului. 
 
 Ţinta 4 Reconsiderarea  managementului  la  nivelul  şcolii  şi  al  clasei 
în  scopul  eficientizării  activităţilor  şi  al  adecvării acestora la  nevoile 

exprimate de beneficiari. 

Ținta 5 Dezvoltarea  dimensiunii comunitare și europene  a  şcolii  prin  derularea  

de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene. 
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OPŢIUNI STRATEGICE 
 

 
 
 

Opţiunile strategice derivate din misiunea şcolii şi vizând atingerea ţintelor propuse vor fi 
 
realizate prin mai multe căi, după cum urmează: 

 
Ţinta 1- Menținerea la cote ridicate a pregătirii elevilor pentru viață și performanță artistică prin 

formarea competențelor cheie în  vederea  dezvoltării  armonioase  a  personalităţii  elevilor   

Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării 

armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora 

Motivarea alegerii ţintei: Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în 
educaţia şi formarea profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare 
pentru împlinirea și dezvoltarea personală; 

Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale 

pentru a fi pregatit pentru o treaptă superioară în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de 

a se simţi competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societăţii; 

Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, tehnica 

informațională, metodele activ-participativ; 

Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul performanței artistice având ca 

scop permanent formarea competențelor cheie, mărind exigența evaluării . 
 

Resurse strategice: 
 

Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 
 

Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe 

școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 

indrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente 

IT, birotică şi consumabile; 

Resursele  informaționale  reprezintă  legislația  specifică:  site  MENCŞ,  site  ARACIP,  site  ISJ 
 
Neamț, legislație actualizată; 

 
  Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, metodiști, formatori, 
 
mentori; 

 
Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva 

unei  dezvoltării  şcolare  durabile şi  pentru  evaluarea  rezultatelor stabilite în  PDI;   Resurse  de 

autoritate şi putere: MENCŞ, ISJ Neamț , Primarie, Consiliul local. 
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Opţiuni strategice: 
 
O.1. Creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei din perspectiva pregătirii copiilor / elevilor pentru o 

societate bazată pe cunoaştere şi în vederea promovării dezvoltării durabile; 

O.2. Stimularea creativităţii şi inovării  în vederea îmbunătăţirii calităţii 

educaţieiprin actul artistic; 

  O.3. Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a procesului de    

  învăţământ  în vederea optimizării calităţii actului educaţional; 

O.4. Asigurarea egalităţii de şanse tuturor copiilor / elevilor proveniţi din medii culturale, 

economice, etnice şi  sociale  diferite  prin  facilitarea  accesului  la  informaţie  şi  servicii  specifice  

destinate  elevilor,  cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale; 

O.5 Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a procesului de învăţământ  în vederea 

optimizării calităţii în educaţie; 

Rezultate aşteptate: 
 
• Proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de politică educaţională în vigoare; 

• Creşterea interesului elevilor pentru desfăşurarea orelor de curs, măsurat în rezultate școlare bune și 

foarte bune, procent de promovabiliate în creștere și scăderea ratei absenteismului; 

• Obţinerea de rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în 

liceele vocaţionale; 

• Creşterea  gradului de satisfacție a elevilor și  părinților față de metodele utilizate în predare- 

învățare măsurat prin creşterea numărului de elevi; 

• Implicarea unui număr mai mare de elevi în concursuri şi olimpiade şcolare. 
 
 
Ținta 2 Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare desfășurări unui 
învățământ de calitate 
 
 
Ținta3. Creșterea interesului elevilor  și cadrelor didactice pentru realizarea de activități 
educative care să contribuie la promovarea practicilor artistice, democratice, orientarea acestora 
spre realizarea în viața publică, exersarea în școală a calității de cetățeann 
 

Motivarea alegerii ţintei: 
 
Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a 

elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea 

personala; 

Crearea  condiţiilor  optime  în  şcoală  contribuie  la  îndeplinirea  misiunii  şcolii,  de  a  dezvolta 

personalităţi armonioase, autonome şi creative; 

Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii implicaţi în actul 
 
instructiv - educativ. 

 
Este bine. cunoscut că rezultatele cele mai bune ale şcolii vin din acest segment al activităţilor. 

Elaborarea curriculum-ului şi proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi activitatea 

educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea şi combaterea comportamentelor nesănătoase 

şi asigurarea siguranţei elevilor; 
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Resurse strategice: 

 
Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe 

școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 

indrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente 

IT, birotică şi consumabile; 

Resursele  informaționale  reprezintă  legislația  specifică:  site  MENCŞ,  site  ARACIP,  site  ISJ 

Dâmboviţa, legislație actualizată; 

Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, formatori, mentori; 

Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva 

unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; Resurse de autoritate 

şi putere: MECŞ, ISJ, Primarie, Consiliu local. 

Opţiuni strategice: 
 

O.1. . Promovarea performanţei la nivelul şcolii prin pregătirea elevilor, cadrelor şi adulţilor prin 

redimensionarea laturii educative, extracurriculare şi extraşcolare, a   educaţiei nonformale şi 

informale; 

O.2.Pregătirea elevilor pentru participarea la activităţile şcolare şi extraşcolare organizate de I.S.J şi 
 
M.E.N.C.Ş.; 

 
O.3.Continuarea concursurilor ELENESCU, ELENA BOTEZ CARL CZERNY 

 
pentru înscrierea în calendarul activităţilor extraşcolare judeţene sau 

regionale,naționale 
 
O.4.  Iniţierea  de  proiecte  educaţionale  cu  instituţiile  care  monitorizează  respectarea  drepturilor 

 
copilului; 

 
O.5.  Dezvoltarea serviciilor educaţionale de consiliere şi orientare şcolară pentru elevi şi 

părinţi. 
 
Rezultate aşteptate: 

 
• Cadrele didactice vor realiza proiectarea activitaţilor şcolare şi extraşcolare la clasă şi vor pregăti 

elevii pentru accederea în fazele superioare ale competiţiilor; 

• Numărul elevilor implicaţi în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare este în continuă creştere,; 
 
• Rezultate bune şi foarte bune la concursurile pe echipe; 

 
• Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de condiţiile de 

siguranţă din şcoală măsurat prin creşterea numărului de copii; 

• Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în toate domeniile să fie îmbunătăţit. 
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Ținta - 4  Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării 

activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari 

Motivarea alegerii ţintei: 
 

Necesitatea impusă de legislaţia în domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale privind corelarea 

obiectivelor stabilite la nivel naţional şi teritorial în domeniul învăţământului cu cele ale unităţii 

şcolare; 

Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului de cadre 

didactice, orientat spre performanţă; 

Îmbunătăţirea colaborării elevilor membri în Consiliul elevilor cu profesorii diriginţi şi colegii de 

clasă în vederea derulării de activităţi educative şi extraşcolare; 

Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare; 
 
Existenţa psihologului şcolar   cu rol de sprijin pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi cu 

dificultăţi de învăţare. 

Resurse strategice: 
 

Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 
 

Resurse   materiale  şi  financiare:  documente  specifice  managementului  şcolii,  mapele  

comisiilor, portofolii, echipamente IT, birotică şi consumabile; 
 

Resursele  informaționale  reprezintă  legislația  specifică:  site  MENCŞ,  site  ARACIP,  site  ISJ, 

legislație actualizată; 

Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, formatori, 

mentori; 

Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva 

unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

Resurse de autoritate şi putere: MENCŞ, ISJ, Primarie, Consiliu local. 
 
Opţiuni strategice: 

 
O.1. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze reale cu ţinte strategice care să 

vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie; 

O.2. Delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei manageriale avându-se în vedere criteriile de 

competenţă profesională şi managerială, principiul lucrului în echipă şi dezvoltarea unui management 

participative 

O.3. Consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe reguli şi pe proceduri; 
 
O.4.  Asigurarea  unui  management  de  tip  democratic  la  nivelul  unităţilor  de  învăţământ  prin 

implicarea comunităţii şi a celorlalţi beneficiari ai actului educativ în procesul de luare a deciziilor 
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Rezultate așteptate; 

• Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii desfăşurate de 

către responsabilii de comisii şi a conducerii şcolii; 

• Valorificarea eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate şi mai bune 
 
printr-um management de calitate; 

 
• Construirea unei imagini mai  bune a şcolii în comunitate şi în afara acesteia; 

 
• O relaţie de permanent colaborare cu beneficiarii direcţi şi indirecţi; 

 
• Relaţia diriginte-elev va capătă o altă dimensiune - dirigintele este atât managerul clasei, cât şi al 

activitǎţilor  educative,  el  creează  coeziunea  şi  dinamica  grupului,  rezolvă  cu  tact  pedagogic 

problemele grupului. 

Ţinta  5  Dezvoltarea  dimensiunii  europene a  şcolii  prin derularea  de proiecte şi 

parteneriate locale, naţionale şi europene 

Motivarea alegerii ţintei: 
 
Şcoala are un nivel foarte  scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene. 

 
Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin participre la 

proiecte naţionale şi europene. 

Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii posibilitatea de a- şi îndeplini 
 
misiunea. 

 
Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel de proiecte. 

CCD oferă cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor europene. 

Resurse strategice: 
 
Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

 
Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, granturi 

obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MENCŞ, site ARACIP, site ISJ, site 
 
ERASMUS+, legislație actualizată; 

 
Resurse  de  experientă  şi  expertiză:  echipa  managerială,  responsabil  cu  proiecte  comunitare, 

 
formatori, experți din exterior; 

 
Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva 

unei  dezvoltării  şcolare  durabile şi  pentru  evaluarea  rezultatelor stabilite în  PDI;   Resurse  de 

autoritate şi putere : ISMB, MENCŞ, Comisia Europeană, Primarie, Consiliu local. 

Opţiuni strategice: 
 
O.1. Implicarea activă a şcolii în proiecte de parteneriat cu unităţi similare din spaţiul european; 
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O.2. Informarea cadrelor diactice şi a elevilor în legătură cu posibilitatea desfăşurării unor proiecte de 

parteneriat strategic sau de mobilitate a cadrelor didactice şi a elevilor, cu aplicabilitate în activităţile 

curriculare; 

O.3. Îmbunătăţirea  colaborării şcolii  cu instituţiile locale, judeţene, naţionale şi cu alţi reprezentanţi 

ai comunităţii; 

O.4.Consolidarea  capacităţilor  instituţionale  la  nivel  local,  judeţean,  naţional,  european    pentru 

promovarea de politici şi programe de dezvoltare ; 

O.5. Continuarea parteneriatelor cu institutiile din cadrul comunităţii. 
 

Rezultate aşteptate: 
 
• Şcoala urmează să realizeze proiecte şi să le aplice în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi 

 
pentru proiecte strategice sau de mobilitate; 

 
• Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare va creşte, ceea ce va evidenţia prin 

 
creşterea numărului celor care doresc să fie implicaţi; 

 
• Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi de diseminare; 

 
• Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de proiectele desfăşurate; 

 
• Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii, părinţii şi cadrele didactice vor deveni mai 

conştienţi de rolul şi de importanţa pe care îl au în şcoală. 
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MECANISME ŞI MODALITĂŢI DE EVALUARE ȘI REVIZUIRE 

PROIECTULUI 

 
În elaborarea  Planului  de dezvoltare al şcolii  au fost consultate toate cadrele didactice în 

vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie urmărite pentru realizarea misiunii pe care școala 

și-a asumat-o. Prin colaborarea cu reprezentanți ai părinților  am putut stabili așteptarile acestora și 

modul în care acestea au fost atinse până acum; au fost reținute aspecte pe care părinții doresc să le 

ameliorăm și să le dezvoltăm în etapele următoare. 

 
Monitorizarea și evaluarea proiectului vor viza următoarele aspecte: 

 întocmirea setului de date care să sprijne monitorizarea realizării țintelor, etapă 
cu etapă (datele și informațiile sunt colectate în “baza de date a școlii”); 

    analiza informațiilor privind atingerea țintelor; 
 evaluarea progresului în atingerea țintelor, adică gradul de avansare în raport cu 

obiectivele și termenele propuse; 

    calitatea – nivelul atingerii cerințelor din standardele de calitate; 
 

Monitorizarea se va realiza prin : 

  deciziile  curente  –  referitoare  la  derularea  concretă  a  acțiunilor,  în  cazul 
“problemelor bine structurate”; 

  rezolvarea  de probleme  –  adică  elaborarea deciziilor  în  cazul  “problemelor 
structurate impropriu”; 

  stilul  managerial  –  alternarea  stilurilor  manageriale  iîn  functie  de  situațiile 
concrete; 
. 

Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru  evaluarea 

propriu-zisă: stabilirea gradului de atingere a obiectivelor propuse, gradul de implicare a actorilor 

educaționali, impactul asupra mediului intern și cel extern, nivelul costurilor, oportunitatea 

continuării/dezvoltării/diversificarii acțiunilor. 

 
Planurile operaţionale vor fi monitorizate de echipa de cadre didactice care au contribuit la 

realizarea acestora. Membrii comisiilor metodice își vor evalua activitatea, în orizontul sarcinilor care 

le revin din planurile operaționale, cel putin o dată la sfârșitul semestrelor. Concluziile reieșite din 

evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse în raportul anual, privind starea învățământului 

din unitatea noastră, și se vor stabili măsuri corective și ameliorative. 

 
Revizuirea planului se va face, de regulă, la începutul anului școlar, în lunile septembrie – 

octombrie, pe baza concluziilor desprinse din Raportul privind starea învățămaântului în școală, în 

anul școlar încheiat, și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii directi și indirecti ai școlii.
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                                                                                          IMPLEMENTARE STRATEGICĂ 

PROGRAMUL: Calitatea procesului instructiv-educativ 

ŢINTA STRATEGICĂ: Menținerea la cote ridicate a pregătirii elevilor pentru viață și performanța artistică prin formarea competențelor cheie. 

OBIECTIV STRATEGIC I: Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare prin modernizarea abordării învățării, a sistemului 

de evaluare a calităţii în învăţământ și prin îmbunătățirea rezultatelor obţinute la evaluările / examenele naţionale 2017 

 

OBIECTIV SPECIFIC 1.1: Centrarea procesului instructiv-educativ pe elev, prin implicarea activă a acestuia în propria formare 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 
Utilizarea de strategii 

didactice care să faciliteze 

formarea de competențe 

Proiectarea demersului didactic 

se realizează in conformitate cu 

documentele de politică educaţională 

Octombrie 

2018 

Februarie 

2019 

Director  

Responsabili comisii 

metodice 

Planificările anuale și ale 

unităţilor de învăţare respectă în 

proporție de 95% cerințele 

metodologice impuse de 

curriculumul național 

/programele pe discipline 

Adaptarea predării-învăţării 

în funcţie de nivelul elevilor 

şi de gradul receptiv-

aptitudinal al acestora; 

Creșterea interesul elevilor pentru ore, 

măsurat în rezultate școlare bune și foarte 

bune, procent de promovabilitate în 

creștere și scăderea ratei absenteismului 

permanent Responsabili de comisii 

medodice profesorii în drept 

 peste10 % dintre elevi să-și 

îmbunătățiască performantele 

școlare față de evaluarea 

anterioară 

Utilizarea în procesul 

didactic a altor surse de 

informare (presa, radio, TV, 

internet,audiții, lecturi 

diverse), făcând apel și la 

experiența de viață a elevilor 

Elevii devin participanți activi la procesul 

de instruire 

Permanent Responsabili comisii 

metodice 

În proiectarea didactica a 

cadrelor didactice se regăsesc în 

proporție de cel puțin 50% 

secvențe de valorificare a 

informațiilor venite de la elevi, a 

experienței de viața a acestora 

Valorificarea tuturor 

oportunităţilor de formare şi 

dezvoltare a competentelor 

de lectură la toate 

disciplineleși de studiu 

individual  

Îmbunătăţirea competenţelor de bază la 

lectură 

Creșterea interesului pentru 

lectură,audiție,studiu individual 

permanent Responsabili 

comisii metodice 

prof. în drept 

În proiectele didactice ale 

cadrelor didactice, la toate 

disciplinele, se regăsesc 

secvențe de lectură și de audiții 

în proporție de cel puțin 60% 

Fundamentarea demersului 

didactic din cadrul lecţiilor 

pe dialogul participativ 

stimulat de observare, 

analiză, comparare, sinteză şi 

gândire critică, instruire 

diferenţiată, utilizarea TIC; 

Activizarea predării-învățării permanent Responsabili 

comisii metodice 

Creșterea mediei 

fiecărei clase fața de 

semestrul trecut cu cel 

puțin 5% 
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Implementarea în lecţiile 

deschise susţinute în cadrul 

comisiilor metodice de 

variante de strategii didactice 

centrate pe elev, care să 

asigure atingerea obiectivelor 

şi standardelor cerute; 

Activizarea predării-învățării Octombrie 

2018 

Martie 2019 

Responsabili 

comisii metodice 

În proiectele didactice 

existente în mapele 

comisiilor metodice si 

ale profesorilor există 

variante de strategii 

didactice centrate pe elev 

Utilizarea unor strtegii de 

învățare diferențiată pentru 

elevii cu cerințe educaționale 

speciale și pentru cei cu nivel 

intelectual mai scăzut (dar nu 

cu dosar de CES) 

Ameliorarea rezultatelor 

școlare ale elevilor cu 

dificultăți de învățare. 

Cunoașterea nivelului real al 

elevului și adaptarea la 

particularitățile sale 

permanent Responsabili 

comisii metodice 

profesorii.  

Cel puțin 2 % dintre 

elevii cu probleme de 

învățare au  înregistrat 

progres 

Monitorizarea unitară a 

progresului individual al 

elevilor prin aplicarea de 

probe de evaluare scrisă cu 

subiect unic (iniţiale şi 

finale) ; 

Apreciere unitară la nivel de 

școală a performanțelor școlare 

Septembrie 

2018 

Iunie 2019 

Director  

Responsabili 

comisii metodice 

Existența la mapele 

comisiilor metodice a 

fişelor de analiză a 

probelor de evaluare.fișe de 

repertoriu 

Informarea tuturor elevilor în 

legătură cu calendarul de 

evaluare; 

Rezultate mai bune la evaluări permanent Director  Toți elevii cunosc datele 

probelor de evaluare 

Utilizarea rezultatelor 

evaluărilor ca feed-back în 

proiectarea procesului-

instructiv educativ viitor; 

Cunoașterea nivelului real al 

elevului și adaptarea la 

particularitățile sale 

permanent Responsabili 

comisii metodice 

10 % dintre elevi și-au 

înbunătățit performantele 

{școlare față de evaluarea 

anterioară 

Valorificarea elevilor 

capabili de performanţă în 

vederea participării lor la 

olimpiade şi concursuri - 

selectarea din timp 

a acestora şi realizarea 

programelor de pregătire; 

Creșterea interesului elevilor 

pentru activitatea de performanță 

Februarie,aprilie 

2019 

Director  

Responsabili 

comisii metodice, profesori 

de specialitate 

 cu 10% numărul elevilor care 

au 

obținut premii și 

mențiuni la olimpiadele 

și concursurile județene 

față de anul școlar trecut, 

 premii la olimpiadele si 

concursurile naționale 
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OBIECTIV SPECIFIC 1.2.: Asigurarea, la nivelul unității de învățământ, a unor servicii educaționale de calitate pentru toți elevii, prin 

adecvarea și optimizarea demersului didactic 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Optimizarea calității 

activităţii comisiilor şi 

colectivelor de 

lucru şi realizarea de 

rapoarte statistice pentru 

verificarea 

atingerii obiectivelor; 

Îmbunătățirea calității activității 

comisiilor şi colectivelor de lucru 

permanent Director  

Responsabili comisii 

metodice 

Profesorii în drept 

Existența fișelor de 

monitorizare 

Fiecare responsabil 

de comisie realizează 

raportări despre 

activitatea comisiei 

de care răspunde și le 

prezintă în CP/CA 

Monitorizarea aplicării 

corecte a formelor de 

evaluare 

Optimizarea evaluării elevilor periodic Director  

Responsabili comisii 

metodice 

Rapoartele scot în 

evident aplicarea 

corectă a formelor de 

evaluare 

Optimizarea schimbului de 

experiență între membrii 

comisiei, prin lecţii 

deschise şi inerasistenţe 

Îmbunătățirea prestației didactice 

a membrilor comisiei 

periodic Responsabili 

comisii metodice 

De realizat la 

fiecare disciplină cel 

puțin 2 lecţii deschise 

Informarea periodică a 

părinților despre situația 

școlară și disciplinară a 

elevilor 

Părinții au luat cunoștință despre 

situația școlară și disciplinară a 

copiilor lor, în cadru organizat sau nu 

(ședințe, consultații, întâlniri la 

solicitarea școlii sau a părintelui) 

lunar Învățători/diriginți, 

prifesori de specialitate 

Creșterea numărului 

de părinți care iau legătura cu 

școala față de anul școlar 

anterior 

Optimizarea lecţiilor prin 

realizarea de asistenţe 

conform graficului 

întocmit 

O bună pregătire metodică și în 

specialitate a personalului 

didactic de predare din școală 

Decembrie 

2018 

Mai 2019 

Director 

 

De văzute cel puțin o data pe 

an toate cadrele didactice 

Informarea CP si a CA 

prin rapoarte de analiza 

despre progresului școlar 

al elevilor şi performantele 

acestora la olimpiadele și 

concursurile școlare, alte 

activități educative în care 

sunt implicați elevii școlii 

Toți cei implicați în procesul 

educațional cunosc rezultatele elevilor 

școlii 

Cel puțin o 

dată pe 

semestru 

Responsabili comisii 

metodice 

Fiecare responsabil de 

comisie realizează raportări 

despre activitatea comisiei de 

care răspunde și le prezintă în 

CP/CA Existenta rapoartelor 

statistice/ din procesele 

verbale de la CP şi CA reiese 

prezentarea acestora 
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OBIECTIV SPECIFIC 1.3.: Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori deperformanţă 

Implementarea unor lecţii 

corect proiectate din 

punct de vedere metodic, 

pentru toate cadrele 

didactice 

Cadrele didactice realizează 

proiectarea demersului didactic in 

conformitate cu cerințele 

curriculumului 

permanent Responsabili comisii 

metodice 

Cel puțin 90% din 

cadrele didactice 

proiectează corect 

demersurile didactice 

Conceperea unitară a 

probelor de evaluare, pe 

an de studiu şi obiect de 

învățământ 

Evaluarea elevilor se realizează 

pe bază de probe de evaluare ce 

respectă standardele de evaluare 

permanent Responsabili comisii 

metodice 

Documentele din 

portofoliile cadrelor 

didactice 

Organizarea Programului 

,,Școala altfel” 

implementarea lui în bune 

condiţii 

Activitățile din proiectul ,,Școala 

altfel„ au fost apreciate atât de elevi, 

cât și de părinți 

Februarie 

2019 

Aprilie 2019 

Director . 

Consilier educativ 

Toate activitățile 

propuse trebuie realizate 

 

Elaborarea ofertei 

educaţionale pentru anul 

școlar 2018-2019 pe baza 

studierii planului cadru, în 

raport cu interesele şi 

aptitudinile elevilor şi 

nevoile comunității 

Oferta educațională reflectă atât 

așteptările beneficiarilor direcți, 

cât și ale comunității 

aprilie 

2019 

Director . 

Consilier educativ 

Panoul cu oferta 

educațională 

Pliante de prezentare 

Aplicarea unor programe 

de educaţie diferenţiată 

(pentru copiii cu cerinţe 

educative speciale , 

precum şi pentru copii 

capabili de performanţe 

Creșterea gradului de satisfacție 

al elevilor și părinților față de 

metodele utilizate în predare învățare 

Permanent Responsabili comisii 

Metodice 

Profesori de specialitate 

Existenta 

programelor 

Progresul elevilor 

măsurat prin 

rezultatele la 

învățătură 

 

OBIECTIV SPECIFIC 1.4: Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Perfecţionarea prin 

examenele de grad 

didactic sau cursuri de 

O bună pregătire metodică și în 

specialitate a personalului 

didactic de predare din școală, 

permanen Director 

Responsabil comisie 

perfecționare 

Majoritatea cadrelor 

didactice participă la 

perfecționare indiferent 

de formă 
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perfecționare metodică şi 

în specialitate (la 5 ani) 

demonstrată prin lecțiile susținute la 

clasă și prin rezultatele elevilor 

Perfecţionarea 

personalului prin studiu 

individual,documentare 

ştiinţifică, participare la 

cercurile metodice, 

sesiuni de comunicare 

metodico-ştiinţifică, 

simpozioane, schimburi 

de experienţă, seminarii 

de formare,doctorate 

O bună pregătire metodică și în 

specialitate a personalului 

didactic de predare din școală, 

demonstrată prin lecțiile susținute 

la clasă și prin rezultatele elevilor 

Permanent Responsabili comisii 

metodice 

Diplome 

Adeverințe de 

participare 

Prezentarea ofertelor în 

vederea formării continue 

din partea CCD şi altor 

instituţii abilitate 

Cadrele didactice cunosc oferta în 

domeniul formării profesionale 

De câte ori 

apar oferte 

Responsabili comisie 

perfecționare 

Toate cadrele didactice au 

luat cunoștință de oferta de 

programe de perfecționare 

Reactualizarea situației 

perfecționării cadrelor 

didactice din școală 

Exista o situație la zi a 

perfecționării cadrelor didactice 

Semestrial Director 

Resp. Comisie 

perfecționare 

Toate cadrele didactice au 

completat macheta și au 

depus documentele solicitate 

Participarea cadrelor 

didactice la Programele 

Erasmus+, alte programe 

europene, precum şi 

realizarea de programe de 

cooperare cu școli din alte 

țări 

Creșterea numărului de cereri de 

participare la programele 

europene din partea cadrelor 

didactice ale școlii 

In termenul dat  

 de 

organizatori  

aprilie 2019 cu 

un grup de 

elevi din 

Franța 

Resp. comisie 

perfecționare 

Existenţa a cel puțin 4 

cadre didactice 

participante în 

programele europene și un 

număr de 15 elevi 

 

OBIECTIV SPECIFIC 1.5.: Îmbunătățirea rezultatelor obţinute la evaluările / examenele naţionale 2018 

Acţiuni Rezultate 

aşteptate 

Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Prelucrarea metodologiei de desfăşurare a 

evaluărilor 

naționale, prezentarea calendarului evaluărilor și 

admiterii 2018, a programelor și a metodologiei 

de înscriere în învățământul liceal, a rețelei de 

Toţi elevii se 

vor înscrie și 

vor fi admişi în 

învățământul 

liceal 

Octomrie 2018- 

iunie 2019 

Director/Diriginții 

claselor a VIII-a,XI-XII 

profesorii de lb. 

rom., lb. engleză, 

matematică, fizică, 

Toți elevii și părinții 

acestora cunosc modul 

de desfășurare a 

evaluării naționale și a 

modului de admitere în 
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unități liceale din județ, elevilor și părinților 

acestora 

biologie, învăţătorii 

cls. a II-a şi a IV-a, VI 

învățământul liceal 

Asigurarea succesului şcolar al elevilor, prin 

activităţi de pregătire specifice pentru Evaluarea 

Naţională la finele clasei a II-a, a IV-a a VIII-a, 

prin organizarea simulărilor pentru Evaluarea 

Naţională la clasa a VIII-a şi organizarea 

admiterii,simulări pt.BAC în învăţământul liceal 

Creșterea 

umărului de 

elevi cu medii 

peste 5 la cele 

două probe ale 

evaluării 

naționale și 

BAC 

Pe parcursul 

anului școlar 

în fiecare 

săptămână câte 

o oră la fiecare 

disciplină de 

examen 

Responsabilii catedrelor 

de limba română şi 

matematică 

Procentul de note peste 

8  cu 10% 

 

PROGRAMUL: Condiţii de studiu şi de siguranţă 

ŢINTA STRATEGICĂ: Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate 

OBIECTIV STRATEGIC II: Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi a siguranţei în unitatea de învăţământ, în scopul creşterii calităţii învăţării 

 

OBIECTIV SPECIFIC 2.1.: Asigurarea resurselor pentru desfăşurarea în bune condiții a anului şcolar 2018-2019 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Asigurarea cu manuale, 

cu documentele 

curriculare 

oficiale ale manualelor şi 

materiale auxiliare ( 

caiete de 

exerciţii , culegeri de teste 

şi de probleme, planşe, 

hărţi, 

seturi de diapozitive ) 

Toți elevii au manuale la 

toate disciplinele 

Septembrie 

2018 

Director Toți elevii au manuale la 

toate 

disciplinele 

Existenţa documentelor 

curriculare oficiale, 

manualelor şi 

materialelor auxiliare 

Realizarea orarului şcolii 

cu un bloc fix pentru 

disciplinele opţionale 

Elevii primesc orarul în 

prima zi de școală 

11 

septembrie 

2018 

Director Orar 

Realizarea şi aprobarea 

orarelor și schemelor 

orare şi comunicarea 

Orarul și schemele orare 

sunt realizate în termenul 

stabilit și sunt comunicate 

08 septembrie 

2018 

Responsabil 

comisia de elaborare 

a schemelor orare 

Scheme orare 
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acestora elevilor şi 

părinţilor 

elevilor și părinților 

Definitivarea încadrării 

personalului didactic, 

constituirea catedrelor şi a 

posturilor, acoperirea 

orelor vacante 

Toate posturile și orele 

vacante sunt încadrate cu 

personal calificat 

Septembrie 

2018 

Director Încadrarea cu personal cu 

pregătire de specialitate 

100% 

Realizarea lucrărilor de 

reparaţii la instalaţiile 

sanitare, electrice şi 

termice, igienizarea 

localului şi 

recondiţionarea 

mobilierului şcolar în 

vederea începerii anului 

școla 

La 31.08.2017 școala este 

pregătită pentru începerea 

anului școlar 

August 2018 Director 

Administrator 

Baza materiala funcțională 

Pregătirea şcolii pentru 

sezonul rece (verificarea 

instalaţiei termice) 

Școala este pregătită pentru 

sezonul rece din punct de 

vedere termic 

Septembrie,oct. 

2018 

Director 

Administrator 

Instalația funcționează la 

parametri normali 

Amenajarea 

corespunzătoare a sălilor 

de clasă, a 

 cabinetelor, a săli de 

sport și TIC şi 

predarea inventarului 

clasei către fiecare 

învăţător/diriginte 

Începerea şcolii în condiții 

bune 

Septembrie 

2018 

Administrator Ambientul creat 

Exercitarea controlului 

documentelor specifice 

prin: constatarea evidenţei 

documentelor la fiecare 

comisie, 

păstrarea, arhivarea şi 

inventarierea 

documentelor din anul 

şcolar trecut şi anul şcolar 

current 

S-a realizat arhivarea şi 

inventarierea documentelor 

din anul şcolar trecut şi 

anul şcolar curent 

Octombrie 

2018 

Februarie 

2019 

Director  

Secretariat 

Existenţa documentelor 
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Obţinerea de mijloace 

financiare de la Consiliul 

Local,   prin 

autofinanţare, 

sponsorizări, donaţii,  cu 

respectarea legislației în 

vigoare 

 

 permanenet Toate cadrele didactice Facturi 

Contracte de sponsorizare, 

procese verbale, 

 

OBIECTIV SPECIFIC 2.2.: Analiza activității educaționale pentru anul școlar 2017-2018 si diagnoza pentru anul 2018-2019, în vederea 

îmbunătăţirii condiţiilor de studiu 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Realizarea analizei şi 

diagnozei activităţii 

desfăşurate 

în cadrul comisiilor 

metodice şi pe probleme, 

activităţii 

educative, în cadrul altor 

compartimente din cadrul 

şcolii 

Analiza şi diagnoza 

activităţii desfăşurate în 

cadrul comisiilor metodice 

şi pe probleme, activităţii 

educative, în cadrul altor 

compartimente din cadrul 

școlii se realizează în 

termenele stabilite 

Octombrie 

2018 

Director  

Responsabili 

comisii metodice, 

administrație ,contabilitate 

Rapoartele de analiză scot în 

evidenţă progresul făcut şi 

punctele slabe 

Realizarea Raportului 

privind starea 

învățământului pentru  

anul scolar 2016-2017, 

prezentarea lui în şedinta 

de analiză a consiliului 

profesoral şi stabilirea 

orientărilor prioritare ale 

procesului instructiv-

educativ pentru anul 

şcolar 2017-2018 

Raportul privind starea 

învățământului stabilește, 

împreună cu planul 

operațional și planul 

managerial semestrial 

orientarea procesului 

instructiv-educativ în anul 

şcolar 2017-2018 

Octombrie 

2018 

Director 

Responsabili 

comisii metodice, 

comitetul de lucru 

Raportul de analiză 
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OBIECTIV SPECIFIC 2.3.: Proiectarea si organizarea activității pentru anul școlar 2018-2019 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Constituirea comisiilor şi 

repartizarea atribuțiilor şi 

sarcinilor pentru membrii 

colectivelor de lucru 

Toate cadrele didactice își 

cunosc sarcinile si 

atribuțiile în comisiile din 

care fac parte 

Septembrie 

2018 

Director Fişele posturilor 

Realizarea în termen a 

proiectării semestriale şi 

depunerea la timp a 

planificărilor după ce au 

fost vizate de responsabilii 

de comisii 

Toate cadrele didactice au 

depus planificările în 

termenul stabilit 

Septembrie 

2018 

Responsabili comisii 

metodice 

Director  

Existenţa planificărilor vizate 

Elaborarea şi aprobarea 

documentelor de 

planificare şi organizare a 

activității la nivelul C.A., 

C.P., comisii metodice, 

comisii pe probleme, 

CEAC 

Toate documentele au fost elaborate 

și aprobate în termenul stabilit 

Octombrie 

2018 

Director 

Responsabili comisii 

metodice 

 

Existenta tuturor 

documentelor 

Proiectarea și aplicarea 

testărilor inițiale în 

conformitate cu 

documentele MEN, 

aplicarea lor şi proiectarea 

demersurilor în funcție de 

rezultatele obținute 

S-au aplicat teste inițiale la toate 

disciplinele și s-a realizat analizarea 

acestora în cadrul comisiilor 

octombrie 

2018 

Responsabili comisii 

metodice 

Toate cadrele didactice au 

aplicat teste inițiale și au 

realizat fişe de analiză, 

procese verbale 

Prezentarea CDS, 

aprobarea în Consiliul de 

administrație şi avizarea 

din partea inspectorilor de 

specialitate 

Oferta CDS oferă elevilor 

posibilitatea satisfacerii dorinţei de 

informare şi de cunoaştere în diferite 

domenii de activitate 

Mai 2019 Director Toate opționalele aprobate de 

CA au primit avizul 

inspectorilor de specialitate 

Fişele de avizare 

Planificarea şi organizarea 

pregătirii pentru evaluarea 

națională 2019 

Pregătirea elevilor pentru evaluarea 

națională se face după un program și 

o programă bine stabilite 

Octombrie 

2018 

Director Afişarea programului de 

pregătire 
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Selectarea elevilor, 

planificarea şi organizarea 

pregătirii pentru 

concursurile şi olimpiadele 

școlare 

Rezultate bune la 

olimpiadele și concursurile 

școlare 

Octombrie 

2018 

Responsabili comisii 

metodice 

Director  

Profesori de specialitate 

Creșterea cu 10% a elevilor 

care participă la concursuri 

Creșterea numărului de 

premii şi mențiuni cu 10% 

Elaborarea şi aprobarea 

Planului operațional al 

școlii şi a altor documente 

manageriale pentru anul 

școlar 2017-2018 

Planul operațional realizează 

orientarea procesului instructiv-

educativ în anul şcolar 2017-2018 

ținând cont de țintele și strategia PDI 

2016-2020 

Octombrie 

2018 

Director Existența programului de 

pregătire afișat 

Întocmirea și aprobarea 

planului de școlarizare 

pentru 

anul școlar 2018-2019 

Realizarea planului de 

școlarizare pentru anul 

școlar 2017-2018 

Ian-feb. 2019 Director Concordanta cu numărul de 

elevi la clasa pregătitoare și  

I-VIII Corelarea cu strategia 

I.S.J., cu criteriile de 

evaluare, cu nevoile specifice 

ale comunității locale 

 

OBIECTIV SPECIFIC 2.4.: Organizarea eficientă a resurselor umane 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Încadrarea personalului 

didactic conform 

pregătirii şi continuităţii 

Personalul didactic este 

încadrat conform pregătirii 

și continuității 

Septembrie 

2018 

Director ,secretariat, 

Responsabili comisii 

metodice 

Completarea statelor de 

functii 

Normarea personalului 

didactic auxiliar şi 

nedidactic conform 

normativelor şi volumului 

de muncă 

Personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic este normat conform 

normativelor şi volumului de muncă 

Septembrie 

2018 

Director ,secretariat 

Responsabili 

comisii metodice 

Completarea statelor de 

funcţii/fişe de normare 

Cuprinderea elevilor în 

colective în conformitate 

cu normativele în vigoare 

in ceea ce privește 

numărul de elevi la clasă 

Elevii sunt încadrați în colective în 

conformitate cu normativele în vigoare 

în ceea ce privește numărul de elevi la 

clasă 

Septembrie 

2018 

Director Înscrierea elevilor în 

registrele 

matricole şi catloage 
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OBIECTIV SPECIFIC 2.5.: Menținerea în spațiul şcolar a unui climat de siguranţă fizica și psihică pentru elevi şi personalul didactic şi 

nedidactic 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Paza de la intrarea în 

școală, prof de servici 

stare de funcţionare a 

sistemului de 

monitorizare video a 

clădirilor 

Creșterea gradului de 

securitate din școală 

Permanent Director Personalul de eupraveghere 

bine instruit 

Sistemul de alarmare este 

funcțional 

Cunoașterea de către tot 

personalul școlii a 

normelor de securitate si 

sănătate a muncii si 

semnarea fişelor specifice 

Tot personalul școlii cunoaște normele 

de securitate și sănătate în spațiul 

școlar şi nu există incidente pe 

parcursul anului școlar 

Septembrie 

2018 

Director 

Administrator 

Responsabilul cu 

securitatea și igiena muncii 

Procese verbale/fişe specifice 

Instruirea tuturor elevilor 

în legătură cu normele de 

securitate și sănătate a 

muncii în clase, cabinete, 

sala de sport și semnarea 

de către aceștia a 

proceselor verbale  

Toți elevii cunosc normele 

de securitate şi sănătate a 

muncii în clase, 

cabinete, sala de sport şi 

nu există incidente pe 

parcursul anului școlar 

Septembrie 

2018 

Director 

Responsabilul cu 

securitatea și igiena muncii 

Administrator 

Procese verbale 

Cunoașterea de către elevi 

și părinți a prevederilor 

ROI și a procedurilor de 

acces în perimetrul școlar  

Creșterea gradului de 

securitate din școală 

Permanenet Învățători/diriginți Procese verbale ședințe 

Asigurarea spaţiilor 

necesare arhivării şi 

păstrării documentelor 

şcolare 

Păstrarea în siguranță a 

documentelor școlare 

Permanent Director,secretariat 

administrator 

Documentele sunt păstrate în 

condiții de siguranță – fișete 

metalice, cu cheie 

Asigurarea condiţiilor 

necesare privind 

iluminatul, încălzirea , 

alimentarea cu apa, 

canalizare, etc. 

Condiții optime de 

desfășurare a activității 

școlare 

Permanent Director 

Administrator 

Condiţii bune de funcţionare, 

fără incidente 
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Asigurarea respectării 

normelor de igienă 

şcolară, de protecţie civilă 

şi P.S.I. 

Condiții optime de 

desfășurare a activității 

școlare 

Permanent Director 

Administrator, responsabil 

PSI 

Demonstrarea realizării prin 

fișele 

de instruire şi procesele 

verbale 

Creşterea eficienței 

serviciilor medicale 

pentru elevi 

Servicii medicale pentru 

elevi, prompte și eficiente 

Permanent Cabinetul medical, 

asistent,doctor 

Se face marțea și vinerea 

verificarea stării de 

sănătate a elevilor 

Cel puţin un curs de prim 

ajutor şi 2 lecţii de educaţie 

sanitară pe an 

Se face periodic verificarea 

stării de sănătate a elevilor cu 

sprijinul cabinetului medical 

Colaborarea cu organele 

de poliţie şi poliţia 

comunitară 

în vederea asigurării pazei 

şi siguranţei elevilor şi 

pentru prevenirea actelor 

de violenţă, abandonului 

şcolar şi combaterea 

delincvenţei juvenile 

O mai bună asigurare a 

pazei şi siguranţei elevilor, 

prevenirea actelor de 

violenţă, abandonului 

şcolar şi combaterea 

delincvenţei juvenile 

Permanent Director 

Administrator, diriginți, 

profesorii de specialitat 

În planificările orelor de 

dirigenţie 

există cel puţin o temă cu 

acest 

subiect 

 

OBIECTIV SPECIFIC 2.6.: Organizarea şi desfăşurarea în bune condiții și în acord cu reglementările legislative în vigoare a examenelor de 

corigenţă 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Stabilirea comisiilor 

pentru examenul de 

corigenţă 

S-au numit comisiile pentru examenul 

de corigență în termenul stabilit și s-au 

predat deciziile de numire 

Iunie 2018 Director Decizii comisii de corigență 

Realizarea programului de 

pregătire suplimentară a 

elevilor corigenţi 

Programul de pregătire s-a 

derulat conform graficului 

Sfârșitul lunii 

august 2018 

Director  

Responsabili 

comisii metodice 

Toți elevii au participat la 

programul de pregătire 

Susţinerea examenelor de 

corigenţă la clasele a 

VIII,a XII-a şi II-VII în 

Examenul de corigență s-a 

derulat fără probleme 

August 

septembrie 

2018 

Director 

Profesorii în cauză 

Participarea la examenul de 

corigență a fost de 100% 
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conformitate cu 

Regulamentul de 

organizare si funcționare 

a învăţământului 

preuniversitar 

 

OBIECTIV SPECIFIC 2.7.: Asigurarea mişcării elevilor şi a monitorizării frecvenţei pe parcursul anului şcolar conform legislaţiei 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Monitorizarea frecvenței 

și prezentarea lunară către 

ISJ de informări privind 

frecvenţa elevilor la ore 

Existența unei statistici la 

nivel de școală în ceea ce 

privește frecvența 

permanent Director 

Secretariat 

Raportarea zilnică și 

transmiterea 

către ISJ 

Monitorizarea mişcării 

elevilor pe parcursul 

anului şcolar 

Situație la zi în ceea ce 

privește mișcarea elevilor 

permanent Director,secretariat Documente completate la zi 

în ceea ce privește mișcarea 

elevilor 

Completarea corectă a 

documentelor şcolare în 

ceea ce priveşte frecvenţa 

Completarea corectă a 

absențelor și motivarea în 

termenul legal acestora 

permanent Director , diriginți Nu sunt greșeli de completare 

Analizarea periodică în 

Consiliul de administraţie 

a şcolarizării şi frecvenţei 

Completarea corectă a 

absențelor și motivarea în 

termenul legal acestora 

permanent Director,diriginți Înregistrarea unui număr mai 

mic de absențe 

 

PROGRAMUL: Realizarea de activităţi educative pentru exersarea în şcoală apracticilor artistice și  calităţii de cetăţean 

ŢINTA STRATEGICĂ: Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la 

promovarea pacticilor artistice, democratice; realizarea acestora în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean 

OBIECTIV STRATEGIC III: Implementarea de activităţi educative relevante pentru exersarea practicilor artistice şi a calităţii de cetăţean 

 

OBIECTIV SPECIFIC 3.1.: Întărirea rolului Consiliului Elevilor în viaţa şcolii 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Reorganizarea Consiliului Şcolar al 

Elevilor: alegeri democratice pentru 

preşedinte, vicepreşedinte şi 

Implicarea activă a 

Consiliului elevilor în viaţa 

şcolii, pe tot parcursul 

anului şcolar 

Octombrie 

2018 

Director  

Consilier educativ 

Dosarul Consiliului Şcolar al 

Elevilor 
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secretar, stabilirea graficului de 

activităţi 

Implementarea de proiecte la 

nivelul Consiliului elevilor în 

vederea interiorizării sentimentului 

de apartenenţă la şcoală şi 

dezvoltării culturii organizaţionale 

la elev 

Îmbunătăţirea relaţiilor 

dintre elevi în cadrul şcolii 

semestrial Director . 

Consilier educativ 

Arhiva foto 

Proiectele implementate 

Promovarea activităţilor Consiliului 

Şcolar al Elevilor în şcoală, pe site-

ul şcolii, la panourile special 

destinate, în cadrul şedinţelor 

Consiliului Profesoral, Consiliului 

de Administraţie şi Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor 

Fluidizarea cominicării 

elevi-cadre didactice 

semestrial Consilier educativ 

Responsabili 

Consiliul elevilor 

Articole publicate 

Arhiva foto 

 

OBIECTIV SPECIFIC 3.2.: Crearea cadrului potrivit desfăşurării unor activităţi educative în spiritul valorilor morale și cultural artistice 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Susţinerea de activităţi de 

consiliere şi orientare în 

conformitate cu programa pentru 

Consiliere şi orientare,cu scopul 

educării elevilor în spiritul 

valorilor morale autentice 

Creşterea interesului 

elevilor şi cadrelor 

didactice pentru activităţile 

de consiliere şi orientare 

Permanent Director 

Responsabil 

comisie diriginți 

Planificările diriginților 

Fişele de asistenţe la orele de 

consiliere şi orientare 

Organizarea de activităţi 

extracurriculare la nivelul şcolii: 

concursuri şcolare („Educaţie 

rutieră”, „Adicții 

contemporane”, „Prietenii 

pompierilor”, „Tinere condeie”), 

, concursuri artistice şi sportive, 

activităţi cultural-artistice şi 

sportive, excursii, vizite 

Îmbunătăţirea performanţelor 

elevilor la concursurile 

extracurriculare 

Permanent Consilier educativ Creşterea numărului elevilor 

care obţin premii la 

concursuri sau participă la 

activităţi 

Diplomele obţinute 
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Implicarea elevilor şcolii în 

acţiuni de voluntariat, pentru 

întreţinerea şi curăţarea spaţiilor 

verzi ale şcolii, a mobilierului 

din clasă, a terenului de sport 

Menţinerea curăţeniei în 

perimetrul şcolii şi 

păstrarea în condiţii bune a 

mobilierului din clasă 

Lunar Învățători/diriginți Arhiva foto 

Programele de activitate 

Participarea la evenimente 

istorice şi culturale, a 

evenimentelor din viaţa elevilor, 

pentru cultivarea 

respectului faţă de om, faţă de 

proprietatea publică şi privată , 

pentru respectarea şi protejarea 

frumuseților 

patriei şi a echilibrului ecologic, 

în spiritul dezvoltării durabile 

Schimbarea atitudinii elevilor 

faţă de ceilalţi şi faţă de mediul 

înconjurător, prin adoptarea unei 

atitudini potrivite situaţiei date 

Lunar Învățători/diriginți 

Consilier educativ 

Arhiva foto 

Programele de activitate 

Procese verbale 

Acorduri de participare 

Produsele activităţii 

 

 

PROGRAMUL: Managementul la nivelul şcolii şi al clasei 

ŢINTA STRATEGICĂ: Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile 

exprimate de beneficiari 

OBIECTIV STRATEGIC IV: Îmbunătăţirea managementului la nivelul şcolii şi al clasei de elevi 

 

 

OBIECTIV SPECIFIC 4.1.: Îndeplinirea atribuţiilor manageriale la nivelul clasei şi al şcolii 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Constituirea comisiilor şi 

repartizarea atributiilor şi 

sarcinilor pentru membrii 

colectivelor de lucru în 

vederea valorificării 

potenţialului individual prin 

consultare şi implicare 

Activitatea comisiilor se 

îmbunătăţeşte 

Septembrie Director Fişele postului 
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Aplicarea de către personalul 

şcolii a documentelor de 

politică educaţională elaborate 

extern şi intern, a 

regulamentelor în vigoare, a 

ordinelor, notelor şi 

precizărilor ISJ, respectiv 

MEN 

Personalul școlii aplică 

documentele de politică 

educaţională elaborate 

extern şi intern, a 

regulamentele în vigoare, 

ordinele, notele şi 

precizările ISJ, respectiv 

MEN 

Permanent Director Personalul școlii 

demonstrează în activitatea 

desfășurată cunoașterea 

documentelor și se 

conformează acestora 

Documentele sunt puse la 

dispoziția personalului școlii 

prin afișare sau la biblioteca 

școlii 

Reorganizarea Consiliilor 

claselor, a comitetelor de 

părinți şi a programelor de 

activitate cu obiective 

specifice fiecărui colectiv 

Eficientizarea activității 

Consiliilor claselor, a 

comitetelor de părinți 

Septembrie Responsabil comisia 

diriginți 

Director  

Existenţa la mapa 

învățătorilor/diriginților şi 

afișarea în fiecare clasă a 

componenței CC şi a 

programelor de activitate 

Prelucrarea legislației şi a 

regulamentelor școlare în 

vigoare, a metodologiilor de 

evaluare, de admitere în 

învățământul liceal, elevilor şi 

părinţilor acestora 

Cunoașterea de către elevi, 

părinți a legislaţiei şcolare 

La începutul 

anului școlar 

și când apar 

noutăți 

Mai-iunie 

2019 

Diriginți Cel puţin 95% dintre elevi și 

părinții acestora cunosc 

metodologiile de evaluare, de 

admitere în învățământul 

liceal 

Completarea bazelor de date 

necesare unei bune desfășurări 

a procesului educațional ( elevi 

cu părinți plecați în străinătate, 

elevi navetiști, elevi cu CES) 

Se pune la dispoziția tuturor 

cadrelor didactice baza de date cu 

elevii ai căror părinți sunt plecați 

în străinătate, cu elevi navetiști, cu 

CES 

Octombrie 

2018 

Director 

Secretariat  

Existenta bazei de date 

Valorificarea potențialului 

artistic all şcolii şi promovarea 

lui în comunitate, prin 

organizarea de activităţi, 

prezentarea rezultatelor în 

revista scolii, site-ul școlii și al 

orașului etc. 

Vizibilitatea școlii și a rezultatelor 

ei la nivelul comunității și în afara 

acesteia 

Cle 4 concursuri ,unul 

internațional și 3 naționale 

Permanent Echipa managerială Creșterea numărului de copii 

ce se înscriu la Liceul de Arte 

pentru cl. a V-a arte plastice 

fața de anul școlar anterior 

Articole din presa, materiale 

pe internet, site-ul scolii,  

Monitorizarea calității 

activităţii comisiilor şi 

colectivelor de lucru 

Îmbunătățirea activității 

comisiilor și colectivelor de 

lucru 

semestrial Director  

Responsabili 

comisii metodice 

Fiecare responsabil de 

comisie metodică a realizat 

rapoarte de monitorizare 

Existența fișelor de 

monitorizare 
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Procese verbale ședințe CP și 

CA 

Încurajarea și susținerea 

administrativă a inițiativelor 

ce au ca scop creșterea calității 

educației și promovarea 

școlii în comunitate sau la 

nivel județean, național, 

internațional 

Promovarea școlii în 

comunitate prin inițiativele 

de la nivelul ei 

Când este 

cazul 

Echipa managerială Aprecieri ale activității școlii 

materializate prin diplome, 

parteneriate, prezenţa 

pozitivă a şcolii în mass-

media, pe internet, etc. 

Concursurie naționale 

organizate de liceu 

Evaluarea diriginților prin 

asistente la ore, realizarea de 

ore demonstrative de dirigenție 

Cadrele didactice realizează 

proiectarea demersului 

didactic în conformitate cu 

cerințele programei 

semestrial Director 

Responsabili, comisii 

metodice 

2 lecții demonstrative 

Toți diriginții asistați la oră 

 

OBIECTIV SPECIFIC 4.2.: Creşterea corectitudinii întocmirii şi eliberării actelor de studii şi a documentelor şcolare 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Verificarea corectitudinii 

completării cataloagelor, 

registrelor matricole şi a altor 

documente şcolare în 

conformitate cu Regulamentul 

privind actele de studii şi 

documentele şcolare în 

învăţământul preuniversitar 

Toate cataloagele, registrele 

matricole şi alte documente 

şcolare au fost verificate 

31.08.2018 Director Numărul de greșeli a scăzut 

față de anul anterior 

 

OBIECTIV SPECIFIC 4.3.: Eficientizarea activităţii Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Respectarea legislaţiei pentru 

efectuarea şedinţelor de lucru 

 

 

Toate ședințele se 

desfășoară respectând 

legislația și normativele în 

vigoare 

Lunar sau 

extraordinar 

Director 

 

Procese verbale CP și CA 

Lunar Director  Procese verbale CP și CA 

Stabilirea unei tematicii lunare 

realiste şi utile, pentru 

discutarea în cadrul şedinţelor 
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Informarea prompta a  

persoanelor implicate în 

realizarea materialelor supuse 

dezbaterii 

Lunar Director  Materialele dezbărute 

 

Convocarea în timp util, cu 

facilitarea accesului la 

documentele supuse dezbaterii 

 Lunar Secretar Nu se înregistrează absente 

nemotivate 

 

OBIECTIV SPECIFIC 4.4.: Eficientizarea activităţii CEAC 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Finalizarea Raportului de 

evaluare internă pentru 

anul 2017-2018 

Raportul de evaluare 

internă este finalizat la timp 

Octombrie 

2018 

Coordonator CEAC Raportul finalizat 

Propunerea şi discutarea 

Planului de îmbunătăţire a 

calităţii pentru anul şcolar 

2017-2018 

Planul de îmbunătăţire a 

calităţii pentru anul şcolar 

2017-2018 este prezentat și 

aprobat în CA 

Octombrie 

2018 

Coordonator CEAC Planul de îmbunătățire 

Monitorizarea activităţii 

CEAC 

Colectarea datelor necesare 

completării Raportului 

Semestrial Director . Fişele de monitorizare 

Prezentarea stadiului de 

completare a Raportului 

de evaluare internă a 

calităţii pentru anul 2016-

2017 

Competarea RAEI August 2018 Coordonator CEAC Toate cadrele didactice au 

depus dosarele la CEAC 

 

 

 

PROGRAMUL: Dimensiunea europeană a şcolii 

ŢINTA STRATEGICĂ: Dezvoltarea dimensiuni comunitare și europene a școali prin derularea de parteneriate locale,zonale,naționale și proiecte 

europene. 

OBIECTIV STRATEGIC V: Implementarea parteneriatelor la nivel local, naţional şi european 
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OBIECTIV SPECIFIC 5.1.: Implicarea cadrelor didactice în programul Erasmus+ 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Participarea tuturor 

cadrelor didactice la 

şedinţele de 

informare în legătură cu 

programul Erasmus+ 

Informarea corectă a 

cadrelor didactice în 

legătură cu posibilităţile de 

finanţare a proiectelor 

europen 

Octombrie 

2018 

Director 

Responsabil proiecte 

comunitare 

Procesul verbal 

Monitorizarea implicării 

cadrelor didactice în 

proiectele Erasmus ,, 

Mass-media de mâine” 

find partenerii unui liceu 

din Franța  

Cadrele didactice se 

implică în realizarea de 

proiecte europene 

Semestrial Director 

Responsabil proiecte 

comunitare 

Director 

Procese verbale şedinţe 

Cel puţin o aplicaţie pentru 

proiecte de mobilitate şi cel 

puţin o aplicaţie pentru 

parteneriate strategice 

 

OBICTIV SPECIFIC 5.2.: Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Iniţierea de programe 

comunitare şi a unor 

activităţi 

extraşcolare diversificate 

în regim de parteneriat la 

iniţiativa partenerilor 

sociali/ a autorităţilor si 

cu participarea cadrelor 

didactice şi a elevilor la 

derularea acestora 

Realizarea de programe 

comunitare şi de activităţi 

extraşcolare la iniţiativa 

partenerilor sociali/ 

autorităţilor şi cu 

participarea tuturor cadrelor 

didactice şi a elevilor 

Ori de câte 

ori este cazul 

Director 

Consilier educativ 

Programul activităților 

Arhiva foto 

Organizarea zilelor școlii 

cu ocazia zilei de naștere 

a lui V.Brauner 

,Concertul de 

Crecin,ABC muzical 

Prezentarea școlii în 

comunitate 

11-15 

iunie2019 

 

 

lunar 

Director 

Consilier educative 

Ștefan Potop 

Bitere Liviu 

Articole în ziarul local şi alte 

publicaţii 

Cartea de impresii 

Arhiva foto 

Prezentarea rezultatelor 

obţinute de elevii şcolii la 

olimpiade, concursuri 

şcolare, concursuri 

Cunoașterea școlii și a 

rezultatelor ei la nivelul 

comunității și în afara 

acesteia 

periodic Director  

Consilier educativ 

Articole 

Diplome obținute 
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sportive în  revista şcolii 

„Liceum”, pe site-ul și pe 

facebook-ul școlii 

Organizarea de activităţi 

în cadrul  comunității, 

Zilele orașului,Noaptea 

Muzelor, Trecea fanfara 

militară,  prezentarea 

rezultatelor în, revista 

şcolii, site-ul orașului etc. 

în vederea păstrării şi 

îmbogăţirii elementelor 

valoroase din tradiţia 

şcolii şi promovarea lor în 

afara acesteia  

Cunoașterea școlii și a 

rezultatelor ei la nivelul 

comunității și în afara 

acesteia 

permanent periodic Articole, informări 

Procese verbale 

Reactualizarea bazei de 

date referitoare la 

persoane şi servicii de 

contact pentru sprijinirea 

activităţilor şcolii 

Posibilitatea consultării 

bazei de date referitoare la 

persoane şi servicii de 

contact de către toate 

cadrele didactice din școală 

Decembrie 

2018 

Secretariat- Baza de date 

 

OBIECTIV SPECIFIC 5.3.: Extinderea si eficientizarea parteneriatelor 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Indicatori de performanţă 

Continuarea 

parteneriatelor 

educaţionale cu Clubul 

copiilor, Univ. de Arte, 

Biblioteca județeană, 

Centrul de cultură 

,,Carmen Saecularie”, 

Licee de muzică din 

R.Moldova, iniţierea 

altora cu instituţii sau 

şcoli din ţară sau 

străinătate 

Activități comune cu 

instituțiile partenere 

Permanent Director 

Consilier educativ 

Contracte de parteneriat 

Diplome 

Activități comune 
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Continuarea proiectului 

național  de pictură 

Bienala „Victor Brauner” 

şi a concursului 

interjudețean „Cred în 

drepturile mele” 

Cunoașterea școlii la nivel 

național 

Implicarea elevilor în 

activități de creație și 

cultural-artistice 

Mai 2019 Consilier educativ Numărul participanților a 

crescut 

cu 10% 

Derularea activităţilor în 

proiectele Erasmus+ 

,,Mass-media de mâine”  

Implicarea cadrelor didactice şi a 

elevilor şcolii în toate activitățile 

proiectului 

Septembrie 

2018 

August 2019 

Director  Realizarea proiectului 

Desfăşurarea de activităţi 

în colaborare cu organele 

de poliție, sanitare, poliţie 

comunitară, pompieri etc. 

Acțiuni comune în vederea 

creării unei stări de siguranța elevilor în 

perimetrul școlar și în afara 

acestuia 

Permanent Director Contracte de parteneriat 

Încheiere de parteneriate 

cu O.N.G. – uri, asociaţii, 

fundaţii, instituţii de 

cultură şi artă 

Activități de colaborare cu 

O.N.G. – uri, asociaţii, 

fundaţii, instituţii de cultură 

şi artă partenere 

Când este 

cazul 

Director 

Consilier educativ 

Cel puțin 6 colaborări 

 

EVALUAREA PLANULUI OPERAŢIONAL 

 Procentul de promovabilitate la finalul anului şcolar şi la exmenele naţionale 

 Rapoartele privind rezultatele obţinute de elevi la evaluările naţionale; 

 Rata de cuprindere a absolvenţilor claselor a VIII-a în licee și a absolvenților de liceu în îvățământul superior de oice fel  

 Compararea rezultatelor obţinute de elevi la cele două testările iniţiale şi finale și a rezultatelor absolvenților de liceu 

 Gradul de formare a  cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă şi obţinere de grade didactice 

 Gradul de utilizare a bazei didactico-materiale a şcolii 

 Bazele de date cu rezultatele la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi (sportive) 

 Numărul proiectelor nou implementate 

 Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii 

 

 

                                                                                                                Prof. MIHĂIȚĂ ALBU 

                                                                               Directorul Liceului de Arte,,Victor Brauner” Piatra-Neamț



 

 


