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PLAN MANAGERIAL 
 

An școlar 2019 – 2020 



1. INTRODUCERE 

 

Învățămânul constituie o prioritate națională și este un serviciu public prin care se urmărește realizarea idealului educațional, întemeiat pe 

valorile umaniste și științifice universal recunoscute, pe valorile democrației, ale culturii europene și mondiale și pe aspirațiile românești.  
Planul managerial este elaborate având la bază prioritățile naționale și județene, cadrul strategic national pentru educație și formare 

profesională și reperele tematice trasate de MEN pentru unitățile de învățământ. 

CADRUL STRATEGIC NAȚIONAL PENTRU DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE DIN ROMÂNIA 

REPERE COMUNE: 
 Asigurarea de șanse egale de acces și îmbunătățirea participării școlare; 

 Asigurarea calității educației la toate nivelurile de învățământ; 
 Promovarea unui curriculum/a unor programe de studii și a unor sisteme de evaluare/examinare care să permită dobândirea de 

competențe relevante pe piața muncii; 

 Promovarea bunei guvernanțe; asigurarea autonomiei și asumarea responsabilității publice; 
 Îmbunătățirea sistemului de formare inițială și continuă a resurselor umane; 

 Finanțarea corespunzătoare a sistemului și modernizarea infrastructurii (inclusiv echipamente și laboratoare); 
Utilizarea noilor tehnologii (manuale digitale și metode interactive de învățare – predare – evaluare, acces la Internet, platforme E-

learning ș.a.); 
 Încurajarea mobilității educaționale și a cooperărilor europene și internaționale. 

 

REPERE TEMATICE MEN PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020: 

 Compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile ISJBN,  MEN și politicile europene 

 Reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii 
 Promovarea învățării pe tot parcursul vieții 

 Utilizarea noilor tehnologii în procesele de învățare – predare – evaluare. 
 

STRATEGIA PRIVIND REDUCEREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII ÎN ROMÂNIA 
 Obiectivul pentru 2020: Contribuția la creșterea inteligentă și incluzivă a României, prin reducerea numărului de persoane în risc de 

șomaj,sărăcie și excluziune socială. 
 Strategia vizează atât obiectivele pentru o „creștere inteligentă”, îmbunătățind nivelul de educație și de instruire, cât și pe cele de 

„creștereincluzivă”, prin soluționarea unuia dintre principalii factori de risc legați de șomaj, sărăcie și excluziune socială, respectiv cel de PTȘ. 

Pilonul I: Asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți copiii: 

 Educație timpurie 

 Programe sociale 
 Curriculum 



Pilonul II: Asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii: 
 Detectarea timpurie a elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii 

 Programul Școală după școală 
 Învățământul dual  

Pilonul III: Reintegrarea în sistemul de educație a persoanelor care au părăsit timpuriu școala: 

 Programul A doua șansă; 

Pilonul IV: Dezvoltarea sprijinului instituțional adecvat: 

 Procesul de monitorizare a implementării strategiei 
 Consolidarea Grupului de coordonare 

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII 2015 – 2020 
 Obiectivul pentru 2020: Creşterea participării la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de învăţământ şi 

formareprofesională pentru piaţa muncii. 
 Strategia vizează să ofere tuturor persoanelor, pe întreaga durată a vieții acestora, oportunitatea de a participa pe deplin la viața 

economică,socială și civică și de a le permite să își exploateze potențialul personal. 

Pilonul 1: Acces şi stimulente pentru participare. 
Pilonul 2: Calitate şi relevanţă. 

Pilonul 3: Parteneriate pentru o mai bună informare. 

Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea inovării și cooperării naționale și internaționale în domeniul formării profesionale 

 15 mil. € buget Erasmus+: parteneriate școală-angajatori, WBL 

STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE 2018 – 2023 

 Obiective: 
maparea infrastructurii educaționale; 

elaborarea criteriilor de prioritizare a investițiilor în concordanță cu evoluția demografică, mediul de rezidență/geografic, facilitățile de 
transportși tendințele de pe piața muncii; 

crearea unui instrument geospațial de monitorizare. 

Pilonul 1: Acces la serviciile educaționale. 
Pilonul 2: Calitate, condiții de siguranță și funcționare  a spațiilor de învățare. 

Pilonul 3: Calitatea și relevanța mediilor de învățare. 

CONTEXT LEGISLATIV 

LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/05.01.2011 cu modificările ulterioare 
ORDIN nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, aduse prin OMEN nr. 3027 din 2018; 
ORDIN nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevilor; 



ORDIN nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei- cadru de organizare și funcționare a consiliului de 
administrație dinunitățile de învățământ preuniversitar, completat și modificat cu Ordinul nr. 4621 /2015 și OMEN nr. 3160/01.02.2017; 

Ordinul nr. 3623 din 11 aprilie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de 
directorii și directroii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar 

ORDIN nr. 5349 din 7 sept. 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului Școala după școală, modificat prin 

OMEN4802 din 31.08.2017 
ORDIN nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic 

ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale anualeale personalului contractual 

ORDIN SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice 
OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/ - nr. 1804/03.07.2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a 
instrumentelorEuropass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii. 

ORDIN nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului "A doua Şansă“, cu modificările și completările aduse de OMEN 

nr. 4093din 19 iunie 2017 
ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învătământ preuniversitar 

ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al 
personaluluididactic din învăţământ 

ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din 
învăţământulpreuniversitar, completat și modificat prin OMEN nr. 3367 din 23 februarie 2017 

ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor 
profesionaletransferabile 

ORDIN nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare 
gestionatede unităţile de învăţământ preuniversitar 

ORDIN nr. 4624 din 27 iulie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate 

extraşcolară 
ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic si 

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

ulterioare. 

Documente de referinţă : 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educaţie 
Proiectul de Dezvoltare Instituțională al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Năsăudpentru perioada 2017-2020, aprobat în CA 

nr. 77 din 16. 10.  2017 



Raport asupra stării învățământului din ȘGME Năsăud– octombrie 2019 
 
 
 
 

OBIECTIVE PROPUSE 
 
 
Repere tematice MEN 
pentru anul școlar 
2019-2020 

Domeniul functional/Obiective propuse Corelarea cu /PDI 
ȘGME Curriculum Resurse Umane Resurse financiare Dezvoltarea relațiilor 

comunitare 

1.Compatibilizarea 
documentelor 
manageriale cu 
strategiile MEN și 
politicile europene 

1. Proiectarea și 
implementarea 
curriculumului 
conform viziunii 
noilor programe 
școlare pentru 
dobândirea de 
competențe 
relevante 

1. Armonizarea 
documentelor 
manageriale / 
proiective cu 
strategiile 
MEN și locale: 
-la nivelul directorilor 
unităților de 
învățământ 
-la nivelul școlii 
- la nivelul cadrelor 
didactice 

1. Întocmirea 
proiecției 
bugetare pentru 
susținerea dezvoltării 
bazei materiale și a 
diversificării 
resurselor 
financiare 

1. Corelarea 
obiectivelor ȘGME 
cu politicile ISJBN în 
vederea 
compatibilizării 
învățământului 
românesc cu 
învățământul 
european, în 
parteneriat cu actori ai 
comunității locale, cu 
alteinstituții sau ONG-
uri care 
acționează în mediul 
educațional 

Ținta 2: Asigurarea 
calității printr-un 
management 
transformațional care 
generează calitate - 
Managementul 
calității 

2. Reducerea ratei 
părăsirii timpurii a 
școlii 

2. Dezvoltare 
curriculară pentru 
promovarea și 
eficientizarea 
serviciilor 
educaționale pentru 
copiii / elevii aflați în 
risc de 
PTȘ 

2. Asigurarea 
accesuluituturor 
copiilor de vârstă 
 școlară din 
oraș la educație 
 

 

2. Asigurarea unui 
mediu fizic 
corespunzător, sigur și 
funcțional prin dotarea 
/reabilitarea ȘGME 

2. Inițierea unor 
proiecte în 
parteneriat învățământ 
de masă - 
învățământ special / 
comunitate 
locală / ONG-uri care 
acționează 
în mediul educational 
(în special la structura 
Valea Spinului  și 
Programul A doua 
Șansă) 

Ținta 3: Promovarea 
unui Mediu 
educațional deschis, 
spirit civic și 
incluziune socială prin 
validarea și 
recunoașterea 
educației non-formale 
și informale (Educația 
complementară) 

3. Promovarea 
învățării pe tot 
parcursul vieții 

3. Prezentarea ofertei 
CCD și a altor oferte 
privind formarea 
continuă 

3. Elaborarea planului 
de dezvoltare a 
resursei ujmane 

3. Identificarea de 
soluții pentru 
finanțarea 
dezvoltării resursei 
umane 

3. Dezvoltarea 
parteneriatelor 
locale / europene în 
scopulcreării de 
oportunități 

Ținta 4: Formarea 
continuă a cadrelor 
didactice realizată în 
triada: identificare de 
nevoi (personale, de 



pentruînvățare pe tot 
parcursul vieții 

grup, organizaționale), 
realizarea programelor 
de formare, evaluarea 
eficienței lor. 
(Învățare pe tot 
parcursul vieții – 
ÎPV) 

4. Utilizarea noilor 
tehnologii în 
procesele de 
învățare-
predareevaluare 

4. Optimizarea 
activității de 
predare-învățare-
evaluare prin 
utilizarea 
instrumentelor TIC 

4. Utilizarea noilor 
tehnologii în 
gestionarea 
resursei umane și a 
activităților curente 

4. Asigurarea bazei 
materiale pentru 
desfășurarea unui 
proces didactic 
modern. 
 

4. Valorificarea 
parteneriatelor 
comunitare în scopul 
creșterii 
performanței în 
utilizarea noilor 
tehnologii în procesul 
didactic,al promovării 
și comunicării 
externe 

Ținta 2: Asigurarea 
calității printr-un 
management 
transformațional care 
generează calitate - 
Managementul 
calității 

 
 
 
 

ACȚIUNI PROPUSE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR 
 
 
 

A. DOMENIUL CURRICULUM 
 
 

Reper tematic Obiectivul Măsuri/Acțiuni Responsabil Orizont de timp Indicatori de 
preformanță 
 

1.Compatibilizarea 

documentelor 

manageriale cu 

strategiile MEN și 

politicile europene 

Proiectarea și 

implementarea 

curriculumului a noilor 

programe pentru ciclul 

gimnazial (anul școlar 

2019-2020 – clasa a V-

a, aVI-a  și VII-a 
 

Diseminarea, în cadrul 
comisiilor metodice, a noilor 
programe 
Cuprinderea de acțiuni 
concrete în planul 
managerial 
Participarea la consfătuirile 
pe discipline 

Responsabili 
CM  

Septembrie 
/octombrie 2019 

% din activitatea 
comisiilor metodice 
Numărul de teme din 
planul managerial 
Participarea tuturor 
cadrelor didactice la 
consfătuiri 

  Asistențele la clasă vor 
urmări formarea 
competențelor cheie și 

Directori, 
responsabili CM 

Anul școlar 2019-
2020 

Număr de 
asistențe/intreasistențe 



centrarea activităților pe 
elevi și pe nevoile lor 
educaționale 
Popularizarea exemplelor de 
bună practică 

  Contextualizarea învățării 
pentru înțelegerea 
conceptelor din programă 

Cadre didactice Anul școlar 2019-
2020 

Fișe de 
asistență/interasistență 

  Realizarea ofertei CDȘ, 
analiza acesteia, revizuirea 
procedurilor, aplicarea 
chestionarelor, stabilirea  
opționalelor 

Comisia 
curriculum 

Conform procedurii 
ISJ din 10. 02. 2016 

Oferta CDȘ/lista 
opționalelor 

  Abordarea învățării din 
perspectivă transdisciplinară 
și interdisciplinară 

Responsabili 
CM 

Anul școlar 2019-
2020 

Creșterea calității 
demersului didactic 

2. Programul pentru 

părăsirea timpurie a 

școlii 
 

2. Dezvoltare 
curriculară 
pentru promovarea și 
eficientizarea 
serviciilor 
educaționale pentru 
copiii /elevii aflați în 
risc de PTȘ 

Realizarea azei de date 
pentru elevii aflați în risc de 
părăsire a școlii 
Implementarea programelor 
naționale de burse, rechizite, 
transport 
Consilierea elevilor, 
părinților 
Monitorizarea frecvenței 
elevilor vulnerabili 
Dezvoltarea parteneriatului 
școală-familie 
Accesarea de programe care 
să ajute elevii aflați în 
situație de risc 
Acțiuni commune cu 
serviciul de asistență socială 
din primărie 

Diriginți 
Profesori 
învățământ 
special 
secretare 

Octombrie 2019 / 
Anul școlar 2019-
2020 

Nr. de elevi care au 
revenit la școală sau care 
s-au înscris în Programul 
A doua șansă 

3. Promovarea 

învățării pe tot 

parcursul vieții 

3. Prezenarea ofertelor 
CCD și a altor instituții 
care oferă cursuri de 
formare continuă 

Commpletarea machetei 
CCD 
Monitorizarea impactului pe 
care îl au cursurile de 
formare în activitatea 
didactică 

Responsabil 
comisia de 
dezvoltare în 
carieră 
 

Octombrie 2019 
Anul școlar 2019-
2020 

Nr. de cadre didactice 
care participă la cursuri 
de formare 

4. Utilizarea noilor 

tehnologii în 

procesele de 

4. Optimizarea 
activității de 
predare-învățare-
evaluare 
prin utilizarea 

Monitorizarea utilizării 
manualelor 
digitale la clasele a V-a, aVI-
a și a VII-a 
Susținerea de lecții deschise 

Directori 
Responsabili 
CM 

Anul școlar 2019-
2020 

Nr. de activități 
desfășurate în cabinet și 
laboratoare 



învățare-

predareevaluare 

instrumentelor 
TIC 

/ schimburi 
de bune practici pentru 
diseminarea 
experiențelor didactice 
pozitive în 
utilizarea noilor tehnologii la 
clasă – 
monitorizarea activității 
comisiilor 
metodice din școală 
Utilizarea optimă a 
resurselor materiale 
existente în școală 

 
 

 
 
 
B. DOMENIUL RESURSE UMANE 
 
 
Reper tematic Obiectivul Măsuri/Acțiuni Responsabil Orizont de timp Indicatori de preformanță 

 
1.Compatibilizarea 
documentelor 
manageriale cu 
strategiile MEN și 
politicile europene 

1. Armonizarea 
documentelor 
manageriale / 
proiective cu strategiile 
MEN 
și locale: 
-la nivelul directorilor 
unităților de învățământ 
-la nivelul școlii 
- la nivelul cadrelor 
didactice 

Corelarea documentelor 
proiective ale 
unităților de învățământ cu 
strategiile 
MEN și ale ISJ BN 
Corelarea documentelor 
proiective ale 
comisiilor metodice / comisiilor 
carefuncționează în școală cu 
documentelemanageriale ale 
școlii 
Corelarea documentelor de 
proiecțiedidactică, 
extracurriculară și extrașcolară 
cu direcțiile de dezvoltare ale 
școlii, cu strategiile MEN și ale 
ISJ BN  

Directori 
Responsabili CM 

Octombrie/ Anul 
școlar 2019-2020 

Documentele manageriale 
ale directorilor și ale 
cadrelor didactice 

2. Reducerea ratei 
părăsirii timpurii a 
școlii 

2. Asigurarea accesului 
tuturor copiilor de vârstă 
preșcolară și școlară din 
județ 
la educație 

Aprobarea  formațiunilor de 
studiu, constituirea colectivelor 
de elevi 
Monitorizarea frecvenței 
elevilor în vederea diminuării 

Director adjunct 
Diriginți 
Profesori 
învățământ 
special 

Septembrie/ Anul 
școlar 2019-2020 

Documente centralizatoare 
Nr. de elevi care și-au 
îmbunătățit fercvența 



absenteismului și PTȘ 
și înregistrarea strictă a 
absențelor 
Elaborarea și implementarea 
planurilor 
de măsuri privind reducerea 
ratei părăsirii timpurii a școlii 
Monitorizarea elevilor aflați în 
risc de 
PTȘ: 
- Elevi cu CES 
- elevi aparținând grupurilor 
vulnerabile și de la structura 
Valea Spinului 
 

3. Promovarea 
învățării pe tot 
parcursul vieții 

3. Elaborarea 
programunlui 
de dezvoltare a resursei 
umane 

Evaluarea și consilierea 
cadrelor 
didactice prin asistențe la lecții 
 
Identificarea nevoilor de 
formare ale 
personalului didactic și 
didactic-auxiliar  
Sprijinirea debutanților 
Promovarea inovării didactice 
și a exemplelor de bune practici 

Directori 
Responsabili CM 

Utilizarea noilor 
tehnologii în 
comunicarea 
instituțională 

Conform graficului/nr. de 
asistențe 

4. Utilizarea noilor 
tehnologii în 
procesele de 
învățare-
predareevaluare 

4. Utilizarea noilor 
tehnologii în 
gestionarea resursei 
umane și a 
activităților curente 

Utilizarea instrumentelor TIC în 
managementul clasei 
Utilizarea noilor tehnologii în 
comunicarea instituțională 

Toate cadrele 
didactice și 
personalul 
didactic auxiliar 

 Utilizarea noilor 
tehnologii în 
comunicarea 
instituțională 

Documente de evidență 

 
 
C. DOMENIUL RESURSE FINANCIARE 
 
 
Reper tematic Obiectivul Măsuri/Acțiuni Responsabil Orizont de timp Indicatori de preformanță 

 
1.Compatibilizarea 
documentelor 
manageriale cu 
strategiile MEN și 
politicile europene 

1. Întocmirea proiecției 
bugetare pentru susținerea 
dezvoltării bazei 
materiale și 
a diversificării resurselor 
financiare 

Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii școlare 
implementarea proiectelor cu 
finanțare europeană 
Inspector 
proiecte 
Octombrie – 

Directori 
Administrator 
financiar 
Administrator de 
patrimoniu 

Anul școlar 2019-
2020 

Sume allocate în buget 
Nr. de sponsorizări 



decembrie 
2018 
Buget pentru dotări 
și materiale 
didactice 
 

2. Reducerea ratei 
părăsirii timpurii 
așcolii 

2. Asigurarea unui mediu 
fizic corespunzător, sigur 
și 
funcțional prin dotarea 
/reabilitarea unității de 
învățământ 

Derularea proiectului de 
reabilitare a școlii 
Implementarea programelor 
naționale de 
stimulare a participării elevilor 
la școală 
 

Directori 
Secretari 
Administrator 
financiar 
Administrator de 
patrimoniu 

Anul școlar 2019-
2020 

Nr. de elevi beneficiari 

3. Promovarea 
învățării pe tot 
parcursul vieții 

3. Identificarea de soluții 
pentru finanțarea 
dezvoltării 
resursei umane 

Participarea cadrelor didactice 
și a celor din compartimentului 
didactic-auxilar la cursuri de 
dezvoltare ăn cariere, de 
accesare de proiecte 

Tot personalul Anul școlar 2019-
2020 

Nr. de participanți 

4. Utilizarea noilor 
tehnologii în 
procesele de 
învățare-
predareevaluare 

4. Asigurarea bazei 
materiale 
pentru desfășurarea unui 
proces didactic modern 

Asigurarea funcționării în 
parametri 
optimi a serviciilor de internet 
și a 
aparaturii electronice existente 
în  școală 
Asigurarea consumabilelor 
specifice 
utilizării noilor tehnologii în 
procesul 
didactic 
Identificarea de soluții pentru 
modernizarea bazei materiale 

Directori 
Tot personalul 
didactic și 
didactic auxiliar 

Anul școlar 2019-
2020 

Buna funcționare a 
aparaturii 

 
 
D. DOMENIUL DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE 
 
 
 
Reper tematic Obiectivul Măsuri/Acțiuni Responsabil Orizont de timp Indicatori de preformanță 

 
1.Compatibilizarea 
documentelor 
manageriale cu 
strategiile MEN și 
politicile europene 

1. Corelarea obiectivelor 
ȘGME cu politicile 
I.S.J. BN ,M.E.N. 
în vederea 
compatibilizării 
învățământului românesc 

Dezvoltarea educației non-
formale 
Participarea cadrelor didactice 
la pregătirea elevilor capabili de 
înaltăperformanță; 
Dezvoltarea de parteneriate 

Responsabilul cu 
educația non-
formală 
Responsabilul cu 
proiecte europene 

Anul școlar 2019-
2020 

Plan managerial 
Nr. de elevi participanți 
Rezultate obținute 
Ne. de proiecte accesate 
 



cuînvățământul european, 
înparteneriat cu actori 
aicomunității locale, cu 
alteinstituții sau ONG-uri 
care 
acționează în mediul 
educațional 

europene 

2. Reducerea ratei 
părăsirii timpurii a 
școlii 

2. Inițierea unor proiecte 
în parteneriat cu  
învățământ special / 
comunitate locală / ONG-
uricare acționează în 
mediuleducațional 

Activități pentru părinți – 
consiliere și 
implicare în activități 
extracurriculare 
Activități în parteneriat cu 
instituții careacționează în 
mediul educațional: 
DGASPC, poliția, jandarmii, 
pompierii,instituții culturale 

Responsabilul cu 
educația non-
formală 
 

Anul școlar 2019-
2020 

Nr. de beneficiary 
% de reducerea a riscului de 
PTȘ 

3. Promovarea 
învățării pe tot 
parcursul vieții 

3. Dezvoltarea 
parteneriatelor locale / 
europene în scopul creării 
de 
oportunități pentru 
învățare 
pe tot parcursul vieții 

Dezvoltarea de parteneriate cu 
școli dinUE pentru schimburi 
de bune practici și 
cunoaștere reciprocă 
Derularea și implelemntarea 
proiectelor 
Erasmus + 
Susținerea diseminării bunelor 
practice din proiectele în curs 
de implementare /implementate 

Directori 
 
Responsabilul cu 
proiecte europene 
Persoane de 
contact 

Anul școlar 2019-
2020 

Nr. de proiecte 
implementate/în curs de 
implementare 
Nr. de acțiuni de diseminare 

4. Utilizarea noilor 
tehnologii în 
procesele de 
învățare-predare-
evaluare 

4. Valorificarea 
parteneriatelor 
comunitare în 
scopul creșterii 
performanței 
în utilizarea noilor 
tehnologii 
în procesul didactic, al 
promovării și comunicării 
externe 

4. Valorificarea 
parteneriatelor comunitare în 
scopul creșterii performanței 
în utilizarea noilor tehnologii 
în procesul didactic, al 
promovării și comunicării 
externe 
Promovarea prin utilizarea 
noilortehnologii (site-ul 
instituției, pagina de 
Facebook) 
Comunicare externă prin 
utilizarea noilortehnologii 
(parteneri locali, mass-media) 

Directori 
Personal didactic 
Personal didactic 
auxiliar 

Anul școlar 2019-
2020 

Nr. de parteneriate 
Nr. de beneficiari 
Buna funcționare a 
aparaturii 
Existența consumabilelor 

 
 
 
ECHIPA MANAGERIALĂ 
MĂRIOARA SECHELI – DIRECTOR                                                                                                           EMILIA BIDICĂ – DIRECTOR-ADJUNC





 


