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PLAN OPERAȚIONAL 

ANUL  ȘCOLAR 2018 - 2019 



PLAN OPERATIONAL   
 

 

 

Ţinta nr. 1Modernizarea demersului didactic şi dezvoltarea unui învăţământ   incluziv 

în spiritul stimulării excelenţeişcolareşi a competitivităţii Liceului Teoretic „Grigore Moisil” 

Tulcea la nivel naţionalşiinternaţional. 

 

 

OBIECTIVE 

 

 

ACȚIUNI PROPUSE 

 

RESURSE 

 

RESPONSABIL 

 

ORIZONT DE 

TIMP 

 

INDICATORI 

DE 

PERORMANȚĂ 
FINANCIARE UMANE 

1.Monitorizarea 

activităţii didactice 

din şcoală, privind 

învăţarea centrată pe 

elev;   

*Îndrumarea activității 

comisiilor metodice, a 

Clubului olimpicilor și a 

diriginților; 

Proprii Şefii comisiilor 

metodice;   

-Consiliul de 

Administrație;  

-Consilier 

educativ 

An şcolar 

2018-2019 

 

 -3 acțiuni de 

monitorizare la 

fiecare catedră 

2. Monitorizarea 

activității cadrelor 

didactice 

 

*Realizarea de rapoarte și 

situații statistice privind 

progresul școlar; 

 

Bugetare  

Extrabugetare  

 

Directori. 

Responsabilul cu 

formarea continuă. 

- Directori ;   

-Șefi de catedră; 

 

An şcolar 

2018-2019 

Semestrial   

-7 inspecţii 

tematice   

-3 inovaţii 

didactice eficiente;   

3.Monitorizare şi 

consiliere privind 

utilizarea softului  

educaţional în lecţii;   

*Introducerea unui sistem 

informatizat pentru 

biblioteca școlară; 

*Achiziționarea de 

aparatură electronică 

pentru sălile de clasă; 

 

Bugetare   

Extrabugetare 

Consiliul profesoral. 

Responsabilul cu 

formarea  continuă. 

-Consiliul de 

Administrație ;   

 

An şcolar 

2018-2019 

Semestrial   

-5 demonstraţii 

practice de 

diseminare   

4. Susţinerea de lecţii 

demonstrative  în 

cadrul Comisiilor 

metodice, a   

Cercurilor 

pedagogice;   

*Valorificarea informațiilor 

dobândite de către elevi pe 

cale formală și informală; 

 

Proprii Consiliul profesoral.            

Comisii metodice. 

-Directori;  

-Şefii de 

catedre.   

An şcolar 

2018-2019 

semestrial   

 

-Câte 2 lecţii  

deschise la fiecare 

catedră. 

 

 

5 Organizarea şi 

coordonarea 

*Organizarea unui program 

de pregătire pentru 

Bugetare   

Extrabugetare   

Formatorii. 

Profesori metodiști. 

-Consiliul de 

Administrație ;   

An şcolar 

2018-2019 

- Analize 

comparative şi 
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acţiunilor de simulare 

şi desfăşurare a 

evaluărilor naţionale 

(teste,bacalaureat);   

concursurile școlare la 

nivelul fiecărei catedre prin 

colaborare și în echipă; 

 

Consiliul profesoral 

 

 semestrial   

 

diagnostice   

 

6. Valorificarea 

experienţei didactice 

prin participarea la 

examenele naţionale şi 

la concursurile  

şcolare 

*Organizarea unei tabere de 

vară pentru elevii olimpici; 

 

 

Bugetare   

Extrabugetare   

Consiliul profesoral. 
Profesori de 

specialitate   

 

- Consiliul de 

administrație;   

 

An şcolar 

2018-2019 

 

-Analize periodice 

a  nivelului de 

performanţă 

 

 

Ţinta nr. 2.Optimizarea ofertei educaţionaleşcolareşiextraşcolare centrată pe nevoile şi 

interesele educabililor şicomunităţii, promovarea unor programe educaţionale specifice 

pentru asigurarea dimensiunii europene în şcoală 

 

 

OBIECTIVE   
 

 

ACȚIUNI PROPUSE 
 

RESURSE  

RESPONSABIL   

 

ORIZONT 

DE  TIMP 

 

INDICATORI DE  

PERFORMANTA   
 

   UMANE       FINANCIARE 

1. Extinderea 

C.D.Ş.-ului prin 

constituirea unui 

pachet de 

opţionale atractive 

bazate pe 

cunoaşterea 

nevoilor de 

educaţie ale 

elevilor.     

*Proiectarea ofertei de 

școlarizare 

*Consultarea și centralizarea 

opțiunilor elevilor și părinților 

privind curriculum-ulla 

decizia școlii. 

Profesorii care 
predau discipline   

opţionale 

 

Bugetare   

Extrabugetare   

Sponsorizări   

 

-Comisia pentru  

curriculum   

-Consiliul 

Profesoral  

Ian.- iunie   

2018-2019 

 

-Câte 4 pachete 

opționale pentru 

fiecare 

profil/specializare

/nivel de studiu 

-realizarea a 70 de 

ore CDS 
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 2.Asigurarea 

bazei materiale şi 

logistice necesare 

realizării unei 

oferte 

educaţionale de  

calitate   

*Identificarea resurselor 

materiale existente și a celor 

necesare aplicăriiofertelor 

curriculare. 

-Cadre didactice  

-Consiliul Elevilor 

-Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinților 

Bugetare   

Extrabugetare   

Fonduri speciale   

 

-Consiliul de   

Administraţie 

 

An şcolar 

2018-2019 

 

-Înlocuirea bazei 

materiale 

neperformante și 

nefuncționale. 

3.Realizarea unor 

evaluări la toate 

ciclurile în funcţie 

de standardele de 

performanţă 

propuse   

*Dezbateri și schimburi de 

experiență la nivelul 

disciplinelor de învățământ al 

ariilor curriculare  

și la nivelul Consiliului 

profesoral pe teme pedagogice. 

*Analiza privind prestația 

didactică în școală și 

rezultatele elevilor. 

-responsabili 

comisii metodice 

Bugetare   

Extrabugetare   

 

Director 

Inspectorii 

şcolari de 

specialitate   

 

An şcolar 

2018-2019 

 

-Câte 1 chestionar 

de apreciere la 

fiecare clasă;   

-Câte 1 test după 

structura testelor de 

evaluare națională. 

4.Verificarea 

respectării 

reglementarilor 

legale vizând 

oferta C.D.Ş.    

 

*Centralizarea propunerilor de 

discipline opționale ale 

catedrelor și cele ale 

profesorilor. 

-Directorul  

-Responsabili 
comisii metodice 

Resurse proprii   Comisia pt. 
curriculum 
Consiliul de 
Administrație 

 

 

An şcolar 

2018-2019 

 

-Avizarea a 10 

programe şcolare 

pentru disciplinele 

din C.D.Ş.   
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Ţinta nr. 3.Adaptarea resurselor umane la competenţele unei societăţiinformaţionale, 

formarea profesională continuă a personalului didactic şi nedidactic şi stimularea 

dezvoltării personale prin acces la resursele de instruire pe tot parcursul vieţii.  

 

OBIECTIVE   
 

  

ACȚIUNI PROPUSE 
RESURSE  

RESPONSABIL   
 

ORIZONT  
DE  TIMP   

 

INDICATORI DE  
PERFORMANTA   

 
    UMANE           FINANCIARE  

1. Participarea 

cadrelor didactice 

la stadiile de 

formare continuă 

oferite de 

universităţi şi 

C.C.D.    

*Participarea personalului 

didactic, nedidactic și 

auxiliar la activități de 

perfecționare și calificare în 

diferite domenii. 

-Formatori  

universitari sau ai 

C.C.D.   

- Cadre didactice, 

personal auxiliar 

și nedidactic 

 
 

-Bugetare;   

-Burse de studiu   
 

-Consiliu de 

administrație; 

-Responsabil 

comisie de 

formare 
 

An şcolar 

2018-2019 

Conform   

planificării   

-Procese verbale 

de convocarea a 

întâlnirilor şi 

anunţarea temelor. 

-Certificate şi 

adeverinţe de 

participare.   

2.Constituirea de 

echipe in vederea 

realizarii de 

proiecte   

Educaţionale sau 

parteneriale 

*Aplicarea în activitatea 

didactică a rezultatelor 

participării la programe de 

formare continuă și 

profesională. 

*Amenajarea unui Centru 

de documentare și 

informare. 

-Echipele de 

proiect   

-Experţi județeni   

-Cadre didactice, 

personal auxiliar 

și nedidactic 
 

-Bugetare   

-Extrabugetare   

-Fonduri speciale   
 

-Consiliul de 

administrație. 
 

-Șefii de comisii 

metodice 

An şcolar 

2018- 2019 

Conform   

planificării   
 

-Asigurarea  

condiţiilor de  

logistică(spaţiu, 

aparatură, 

multiplicarea 

materialelor, 

telefon etc.);   

-Inspecţii şcolare.   
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3. Sprijinirea 

iniţiativelor şi 

stimularea 

creativităţii 

cadrelor didactice.   
 

*Achiziționarea de carte 

școlară și în format virtual. 

*Procurarea de programe 

pentru serviciile de 

secretariat și contabilitate. 

-Consiliul 

profesoral. 

-Responsabilii 

Comisiilor 

metodice şi  pe 

activităţi 

 

 

Bugetare   

Extrabugetare   

Sponsorizări     

-Directori 

-Consiliul de 

administraţie 

 -Inspectorii 

şcolari de  

specialitate   
 

An şcolar 

2018-2019 
 

 -4 articole în 

presă locală, în 

revista şcolii.   
 

 

Ţinta nr. 4Lărgirea portofoliului de parteneriate la nivel naţionalşiinternaţionalşi 

valorificarea  rezultatelor în urma derulării acestora , promovarea unui climat de 

comunicare activăşi cooperare între şcoală-elev-părinte-comunitate.  

 

 

OBIECTIVE   
 

 

ACȚIUNI PROPUSE          
RESURSE  

RESPONSABIL   
 

 ORIZONT  

DE TIMP   

 

INDICATORI DE   

PERFORMANTA   
 

UMANE  FINANCIARE 

1. Păstrarea prin 

educaţie a 

elementelor de 

identitate şi 

cultură naţională.   

*Îmbinarea elementelor de 

identitate și cultură naționale 

cu produsele finite ale 

oricărui proiect în realizarea 

curriculum-ului școlar 

-Cadrele 

didactice 

-Elevi 

-Părinți 
 

Bugetare;  

Extrabugetare;  

Sponsorizări.   

-Consiliul de 

admnistrație. 
 

An şcolar 

2018-2019 
 

50 de pliante,  

panouri, broşuri 

Articole în revista 

şcolii; 
 

2. Realizarea de 

 proiecte externe 

 de parteneriate 

şcolare, de 

dezvoltare școlară 

*Creșterea numărului de 

parteneriate și monitorizarea 

derulării celor existente. 

-Profesori  

  -Consiliul 

elevilor 
 

Extrabugetare 

Consiliul 

județean 

Sponsorizări 

-Director;   

-Responsabil 

comisie de 

proiecte si  

parteneriate   

An şcolar 

2018-2019 
 

Utilizarea produselor 

finite ale proiectului 

în  curriculumul 

şcolar;   
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3. Derularea  

proiectelor 

educaţionale, cu 

părinţii n vederea 

transformării 

şcolii într-un liant 

între familie şi 

comunitate;   
 

*Popularizarea etapelor de 

derulare și a rezultatelor 

-cadre didactice 

care au proiecte 

în derulare 

-elevi 
 
 

Bugetare,   

Extrabugetare   

Sponsorizări   

-Consiliul de 

administrație.   

-Responsabil 

comisie de  

proiecte şi 

parteneriate   
 

An şcolar 

2018-2019 
 

-Procese verbale ale 

întâlnirilor cu 

partenerii, conform 

planificării;   

-10 întâlniri de 

transmiterea  

ofertei educaţionale 

a  şcolii în 

comunitate.   

4. Continuarea 

unor proiecte ce 

vizează 

educaţia 

consumatorului

în colaborare cu  

Instituţiile 

judeţene de profil.   

*Diseminarea informațiilor 

la orele de consiliere și 

orientare. 
 

-Profesori    

-Diriginţi 

-Părinţi 
 

Extrabugetare   
 

-Directori   

-Consilier educativ.   
 

Conform   

planificării   
 

-procese verbale, 

informări şi consilieri 

privind drepturile  

consumatorilor; -

1Concurs şi o 

expoziţie de desene.   
 

5.Iniţierea de  

proiecte 

educaţionale cu 

instituţiile care 

monitorizează 

respectarea 

drepturilor 

copilului. 

*Intensificarea participărilor la 

activități de ecologizare, 

plantare de puieți, excursii 

tematice, dezbateri, vizionări 

de materiale, spectacole, filme 

specifice fiecărui program de 

parteneriat 

-Consiliul  

profesoral;  

-Consiliul 

reprezentativ 

al părinților; 

-Consiliul 

elevilor. 
 

Bugetare;   

Burse de studiu   
 

 

-Director; 

-Consilier educativ 

-Consiliul elevilor 

An şcolar 

2018-2019 

- 10 participări ale 

reprezentanților 

I.J.Poliție și 

Judecătorie la orele 

de dirigenţie; 
 

6. Dezvoltarea  

serviciilor 

educaţionale de  

consiliere şcolară 

pentru elevi şi 

părinţi 
 

*Întălniri cu specialiști, cu 

parteneri ai comunității locale, 

Poliție, Jandarmerie, Asociații 

guvernamentale. 
 

 
 

-Consilier 

şcolar; 

-Consilier 

psihopedagog 

-Elevi și părinți 
 

Bugetare   

Extrabugetare   

-Director; 

-Consilier educativ; 

-Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor;  

An şcolar 

2018-2019 

-3 proiecte comune 

cadre didactice, 

elevi-părinţi;   

-Antrenarea a 10 

părinţi în activităţile 

extraşcolare 



PLAN OPERATIONAL   

7.Cunoaşterea 

factorilor de risc şi 

a consecinţelor 

actelor de 

delincvenţă 

juvenilă.   
 

 

* Întâlniri periodice ale 

elevilor cu reprezentanţi ai  

I.J.P. şi ai O.J.P.C 

-Consiliul 

profesoral;  

-responsabili 

comisii 

metodice; 

-C.J.R.A.E.  

-I.J.Poliţie; 

Bugetare   

Extrabugetare   
- Director; 

-Consilier educativ  

- Psihopedagog 

şcolar;  

An şcolar 

2018-2019 

-2 întâlniri ale 

elevilor cu 

reprezentanţi ai  

I.J.Poliție, 

Jandarmerie și ai 

O.J.P.C.;  

-60 Chestionare; 

8. Extinderea 

reţelei de 

supraveghere video 

a locurilor cu 

potenţial de risc   

* Verificarea periodică a 

situaţiilor problematice cu 

adoptarea de măsuri   

adecvate în timp util   
 

-Serviciul 

contabilitate;  

-Administrator;  

Bugetare   

Extrabugetare   
-Director;  

-Informatician 

-Consiliul de 

administrație 

An şcolar 

2018-2019 

-Cartele pentru toți 

elevii din internat și 

pentru cadrele 

didactice, personal 

auxiliar și nedidactic 



 

 

Ţinta nr. 5.Dezvoltarea şi modernizarea resurselor materiale, atragerea de 

finanţări extrabugetare, pentru crearea unui ambient favorabil studiului în 

conformitate cu nevoile informaţionale, tehnologice , de igienăşi de securitate ale 

tuturor participanţilor la educaţie 

 

 

OBIECTIVE   
 

  

            ACȚIUNI PROPUSE 
 

RESURSE  

RESPONSABILI   

 

ORIZONT  
DE TIMP   

 

INDICATORI DE   
PERFORMANTA   
 

UMANE  FINANCIARE 

1. Asigurarea 

unui ambient 

confortabil 

pentru elevi în 

cadrul şcolii de 

nivel U.E.   

 

*Crearea unui cadru plăcut 

și ecologic de recreere 

pentru elevi prin atragerea  

Consiliului local, Consiliului 

părinților și a elevilor 

-Consiliul 

profesoral.;   

-Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinților;  
 

Extrabugetare

;   

Sponsorizări   
 

-Directori;  

-Consiliul de 

administrație. 
 

An şcolar 

2018-2019 
 

- Fiecare sală de 

clasă va fi dotată cu 

videoproiector, 

calculator, mese și 

scaune confortabile. 
 

2. Asigurarea 

de dotări 

specifice 

procesului 

didactic.  
 

*Întărirea securității la 

nivelul liceului. 

-Cadre didactice;  

-Elevi 
 

Bugetare   

Extrabugetare   
 

-Directori;   

-Șefii de comisii 

-Administrator.   
 

An şcolar 

2018-2019 
 

-Procese verbale cu 

materialele din săli de 

clase, laboratoare, 

cabinete 

3.Diversificarea 

surselor de venituri 

extrabugetare.   
 

 
 

 

*Buna gestionare a fondurilor 

bugetare și exrtrabugetare 

 

-Serviciul 

contabilitate;   

-Consiliul elevilor;  

-Reprezentanții 

parinţilor.   

 

Bugetare   
-

Extrabugetare   
 

-Director;   

-Contabil șef. 
 

An şcolar 
2018-2019 
semestrial   
 

-Raport situaţie 

financiară   

 



 

4.Continuarea 
programului de 
dotare a şcolii cu 
reţele de 
calculatoare;   
Respectarea 
standardelor de 
dotare a 
laboratoarelor 
de  

informatică  
 

*Realizarea unui spațiu 

igienic și ergonomic 

corespunzător 

particularităților de vârstă 

ale elevilor (pregătirea 

hranei, viața în internat și în 

liceu) 

-Consiliul elevilor 

-cadre didactice; -

formatori, 

metodiști. 

Bugetare   

Extrabugetare   

-Directori    

-Responsabili 

comisii metodice 

An şcolar 

2018-2019 
 

-Chestionare de nevoi la 

toate clasele de liceu și 

gimnaziu 

5.Formarea şi 
consilierea  în 

folosirea eficientă 
a reţelelor de 

calculatoare şi a 
programelor 
A.E.L. în lecţie 

Formarea 
competenţelor de 

utilizare şi creare 
de softuri 
educaţionale 

*Antrenarea întregului personal 

și al părinților în derularea 

proiectelor pentru estetizarea 

spațiilor școlare 

-cadre didactice;  

-formatori și 

metodiști;  

-elevi 

-Bugetare    

-Extrabugetare   

-Materiale  

(suporturile de   

curs, fişe de 

lucru, 

calculatoare, 

imprimante,  

copiatoare)  
 

-Director  

-Responsabil 

formare  continuă  

-Informatician 
 

An şcolar 
2018-2019 

semestrial   
 

-Procese verbal privind 

folosirea laboratorului și 

a lecțiile AEL 

 

 

Director 

Prof. Silvia PÂRÂU 

 

Director adjunct, 

Prof. Ana BUTUC 


