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COLEGIUL “GHEORGHE TATARESCU” ROVINARI 

 

PLAN OPERATIONAL AN SCOLAR 2013-2014 
 
 

 
DOMENIUL 

 
B. EFICACITATEA   EDUCATIONALA  A  UNITATII 

 
OBIECTIV: 

Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, perfectionarea managementului institutional si dezvoltarea culturii partener iatului. 
Perfectionarea sistemului de formare continua a personalului didactic din scoala pentru asigurarea calitatii invatamantul ui liceal si tehnic 

profesional in vederea intregrarii socioprofesionale a tinerilor 
  
CONTEXT : 

Incepand cu anul scolar 2013-2014,   ne propunem introducerea in  planul de scolarizare Pentru nivel liceal:-1 clasă –profilul tehnic ,domeniul electric ,calificare 
profesională :Tehnician  energetician , cu un număr de 28 elevi; -1 clasă –profilul tehnic ,domeniul electronică automatizări, calificare profesională : Tehnician de 

telecomunicaţii, cu un nr.de 28 elevi;Pentru nivel învăţământ  postliceal ( şcoală postliceală şi şcoală maiştri):-1 clasă– domeniul mecanică , calificare profesională : 

Tehnician  operator maşini cu comandă numerică, cu un număr de 28 elevi; -1 clasă - domeniul protecţia mediului , calificare profesională :Tehnician laborant pentru 

protecţia calităţii mediului , cu un număr de 28 elevi; -1 clasă  -  domeniul  electric , calificare profesională : Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări  cu 
un număr de 28 elevi.  
 ACTIUNI PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI 
 
REZULTATE  ASTEPTATE 

DATA 

FINALIZARII 
ACTIUNII 

 
RESPONSABILITATI 

 
PARTENERI 

COST/ SURSA 

DE FINANTARE 
ANALIZA 

RISCURILOR 

-Participarea echipei manageriale la 

sesiunea de formare de la nivel local 
pentru directorii grupurilor scolare/ 

colegiilor 

Management de calitate 

pentru scoala.  Bune 

practici in rezolvarea 
problemelor scolii 

Dec. 2013 
Conform grafi 

-cului CCD 

Directorii liceului CCD-Gorj Alocatii 
MEN pentru CCD 

Nu sunt 

evidentiate 

riscuri 

-Constituirea de echipe de cadre 
didactice pentru participarea la cursuri 

de formare in managementul de proiect, 
manage- mentul strategic si de relatii 
comunitare. 

Inscrirea scolii la proiecte 
europene.  Antrenarea colec-

tivului de cadre didactice la 
eleborarea documentelor de 
baza si la luarea deciziilor. 

Conform 
graficului 

CCD- Gorj 

Directorii liceului 
Personal didactic 

interest si selectat 
pentru aceste 
cursuri de formare 

ISJ- Gorj  

CCD- Gorj 
Alocatii 
bugetare MEN 

pentru CCD si 
ISJ 

 

-Antrenarea colectivului de cadre 

didactice conform Legii Educatiei la 

cursuri de formare privind: 
- consilierea profesionala 

- metodica didsciplinei si mijloace 
active de predare invatare(in special 

pentru noile calificari) 

 

 

 

Valorificarea bunelor prac- 
tici dobandite la cursuri in 

demersurile didactice, 

cresterea prestigiului 

professional al cadrelor si 
al unitatii noastre scolare. 

mai 2014 
conform 

graficului 

CCD- Gorj 

Echipa manageriala, 
Responsabilul 

comisiei de 
perfectionare, 
prof.Tipa Ioana 

ISJ- Gorj  

CCD- Gorj 
Alocatii 
bugetare MEN 

pentru CCD si 

ISJ 

Eventuală ru-
tină in punerea 
in  practica a 

cunosttințelor 
acumulate la 
cursurile de 
formare. 

-Participarea la   cursurile de perfec- 
tionare obligatorii (o dată la 5 ani) 
conform OMECTS nr.5561/2011 
pentru aprobarea  Metodologiei privind 
formarea continua a personalului din 
invatamantul preuniversitar. 

Cresterea nivelului de pre- 

gatire didactica a c.d. 
15 mai 2014 

conform graf. 
Comisiei de 
perfectionare 

  ISJ-Gorj   
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ACTIUNI PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI 
 
REZULTATE  ASTEPTATE 

DATA 
FINALIZARII 

ACTIUNII 

 
RESPONSABILITATI 

 
PARTENERI 

COST/ SURSA 
DE FINANTARE 

ANALIZA 

RISCURILOR 

-Participarea la cursuri de formare a 
cadrelor didactice care predau 
discipline tehnice privind proiectarea 

didactica in contextul standardelor şi al 
noului curriculum, învăţarea centrata 
pe elev şi utilizarea softului 
educaţional AEL 6. 
-Activitati metodice –schimburi de 

experienta intre liceul nostru si licee din 
judet care pregatesc elevi in aceleasi 
calificari profesionale, cu care avem 

parteneriate 

Performanţele elevilor. 
Elevii corespund din punct 
de vedere al pregătirii în 
meserie aşteptărilor 
angajatorilor. 

Conform 
graficelor 
cursurilor or- 
ganizate de 
CCD 

 
Responsabilul 
cu 

perfectionarea 

CCD si alte 

Institutii 
abilitate 

  
Nu se 
evidentiaza 

riscuri 

Diversificarea activitatilor 

de popularizare si aplicare 
a bunelor practici in 

utilizarea programelor si 

software-lor educationale: 

-lectii deschise; 

-dezbateri in catedra. 

Permanent Coordonatorul 

CEAC 
Responsabilii de 

comisii metodice 

Responsabilii 
catedrelor tehnice 

CCD, ISJ. 

Licee din 
judetul Gorj 

cu care avem 

parteneriate 

Mijloace 
proprii 

 

Organizarea unor stagii de pregătire 
a cadrelor didactice de specialitate la 
agenţii economici parteneri in vederea 

cunoasterii noilor tehnologii. 

Activitati de cunoastere a 

specificului activitatii 
economice a unor 
parteneri, vizite de 

informare si documentare 

Periodic Echipa manageriala  Mijloace 
proprii 

 
Nu se 
evidentiaza 

riscuri 

Depunere de aplicaţii de proiecte 
europene de formare profesională. 

Activitati de cunoastere, 

informare  a metodologiei 

de elaborare a proiectelor 
europene 

Periodic Echipa manageriala 
Coordonatorul 

CEAC 

Comisia de Proiecte 

si Programe 
Europene 

ISJ si 

Departamentul 

de proiecte din 
Prefectura 

Mijloace 
proprii 
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DOMENIUL 
B. EFIACITATEA  EDUCATIONALA A UNITATII 

 
OBIECTIV: 

Creşterea ponderii numărului de absolvenţi care sunt admişi şi în forme si nivele superioare de învăţământ în concordanţă cu optiunile si 
performantele proprii. Un accent deosebit pentru elevii din clasa a V-a si parintii lor  informarea si consilierea in domeniul tehnic va asigura 

intrarea in licee tehnologice . Dezvoltarea sistemului de informare şi consiliere profesională 

 
CONTEXT : 

Avand in vedere ca in unitatea noastra scolara vor functiona incepand cu anul școlar 2013-2014  clase de liceu cu specializari noi,clase de invatamant 

profesional,postliceal si de maistri sistemul de informare si consiliere profesionala  trebuie imbunatatit  si reactualizat conform cerintelor noului nivel de 

scolarizare 

 
ACTIUNI PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI 

 
REZULTATE  ASTEPTATE 

DATA 
FINALIZARII 
ACTIUNII 

 
RESPONSABILITATI 

 
PARTENERI 

COST/ 
SURSA DE 

FINANTARE 

 
ANALIZA 

RISCURILOR 
-Înfiinţarea unui cabinet de orientare 
şcolară şi profesională în şcoală. 
- Dotarea CDI cu  cu  materiale 
specifice invatamantului 

professional,postliceal si de maistri. 

Creşterea procentului 
absolvenţilor care îşi 
găsesc loc de muncă în 
domeniul de calificare 
absolvit. 

2014 

 
Echipa manageriala, 
Membrii CEAC si 

CA 

AJOFM 
Gorj 

CCD- Gorj 

 

Surse 

bugetare si 

sposorizari 

 

-Parcurgerea modulului de orientare 

şi consiliere profesională de către 
toţi profesorii şcolii. 
-Profesorii care vor conduce cercuri 
tehnico-aplicative/activitati practice la 

nivel liceal si profesional vor parcurge 
cursurile de formare in  domeniu. 

-Parteneriatele cu școlile generale 
vor avea ca tematica cunosterea 
bunelor practici in consilierea 

elevilor din clasele V-VIII,in vederea 
unei bune orientari profesionale. 

Un numar mai mare de 

elevi isi continua pregatirea 

pentru obtinerea 
calificarilor de nivel 2 si 3. 

Scaderea abandonului 
scolar in randul elevilor 
aflati in primul an de 
scoala. Cresterea 

procentului absolventilor 

care isi gasesc un loc de 

munca sau care urmeaza un 
traseu universitar. 

Realizarea in procent de 

100% a planului de 
scolarizare. 
Cointeresarea elevilor de 

gimnaziu pentru profilul 
tehnologic. 

 
 

 
 

Pana in 
dec. 2014 

Echipa manageriala 

Membrii CEAC si 

responsabilul cu 
perfectionarea 

 
ISJ- Gorj 

CCD- Gorj 

Liceele si 

scolile 
generale cu 

care avem 

parteneriate 

Surse 

bugetare si 

sposorizari 

Este posibil ca 

in randul fetelor 

alegerea profe- 
siei in domeniul 

tehnic sa se 
faca mai greu. 
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ACTIUNI PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI 

 
REZULTATE  ASTEPTATE 

DATA 

FINALIZARII 

ACTIUNII 

 
RESPONSABILITATI 

 
PARTENERI 

COST/ 

SURSA DE 

FINANTARE 

 
ANALIZA 

RISCURILOR 
Parcurgerea programului de 

consiliere şi orientare de către toţi 
elevii din anii terminali. 

Informarea si 

documentarea operativa a 
tuturor elevilor 

Sfarsitul 

fiecarui an 
scolar 

Profesorii diriginți 
Membrii CEAC 

AJOFM 
Agenti 

economici 
parteneri 

Universitati 

Surse 
bugetare si 

sposorizari 

Nu se 
evidentiaza 

Organizarea de mese rotunde la care 

să participe elevi, părinţi şi cadre 
didactice în vederea informării cu 
privire la oferta de locuri de muncă 
vacante la nivel local. 

Popularizarea si aplicarea 

bunelor practici din 

experienta proprie 

Anual Profesorii diriginți 
Membrii CEAC 

AJOFM 

Agenti 

economici 
parteneri 

Universitati 

Surse 
bugetare si 

sponsorizari 

Pot fi ridicate 

probleme al 

căror raspuns 

trebuie mai mult 

documentat 
Pregătirea în vederea participării la 
Bursa locurilor de muncă pentru 
absolvenţi. 

Intalniri cu reprezentantii 

AJOFM Gorj si agentii 
economici 

Anual Profesorii diriginti 
Membrii CEAC 

AJOFM   

Participarea la întâlniri elevi-părinţi- 
cadre didactice în cadrul şcolilor 
generale pentru promovarea ofertei 
scolare. 

Activitati de popularizare a 
ofertei educationale a 

liceului in randul școlilor 
generale 

Targul ofertelor 
educaționale 

Semestrial si 
apoi anual 

catre sfarșitul 
anului scolar 

Profesorii școlii și 
diriginții  
Membrii CEAC 

Unitați școlare 
de invatamant 
gimnazial 

Sponsorizari Pot fi ridicate 

probleme al 

căror raspuns 

trebuie mai mult 

documentat 

Organizarea de întâlniri elevi- 
părinţi-cadre didactice din 
învăţământul superior sau cu agenţi 
economici solicitanţi de forţă de 
muncă calificată, sau cu 
reprezentanţi AJOFM. 

Informarea si documentarea 
operativa  a absolventilor 
claselor a XII-a cu privire la 

ofertele educationale ale 

unor institutii de invatamant 
superior din Petrosani, 

Timisoara si Craiova, 

institutii cu care  colaboram 

 
Permanent 

și conform 
ofertelor 
Institutiilor 

de invațâmant 
superior 

 
Consilierul cu 

programe educative 
Membrii CEAC 

 

 
Scoli generale 

AJOFM 

  
Pot fi ridicate 

probleme al 

căror raspuns 

trebuie mai mult 

documentat 



 5 

 

 
 

DOMENIUL 
A.  CAPACITATEA  INSTITUTIONALA  A   UNITATII 

 
OBIECTIV: 

Înfiinţarea unui sistem eficient de conectare a şcolii la realităţile din sectorul economic local şi regional prin adaptarea ofertei şcolare la 
cerinţele pieţei. Adaptarea CDL şi a practicii elevilor la cerinţele angajatorilor. Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pregătiţi 
pentru integrare profesională în mediul real de lucru al angajatorului 

 
CONTEXT : 

Prin relatiile parteneriat pe care liceul nostru le are cu AJOFM,CLDPS si agentii economici din zona dispunem permanent de informatiile 
si documentatiiloe necesare 

 
ACTIUNI PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI 

 
REZULTATE  ASTEPTATE 

DATA 
FINALIZARII 

ACTIUNII 

 
RESPONSABILITATI 

 
PARTENERI 

COST/ 
SURSA DE 

FINANTARE 

 
ANALIZA 

RISCURILOR 
 
 

 
Adaptarea ofertei scolare la 
realitatile economice din judetul 
Gorj si regiunea de dezvoltare 
Sud-Vest Oltenia. 

Cresterea procentului 
absolventilor care isi 
gasesc un loc de munca in 
domeniul de calificare 
absolvit. 

Planul de scolarizare 
identificat cu nevoile de 
educatie si formare 
profesionala solicitate la 

nivel local. Curriculum 

pentru instruire practica si 
CDL. care sa corespunda 

competentelor de pregatire 

si formare profesionala a 
elevilor precum si 

cerintelor angajatorilor. 

Anual , in 

luna 
decembrie 

a fiecarui an 

scolar 

 

 
 
 

Directori, 

Membrii CEAC si 

CA. 

 

 
AJOFM 

CLDPS 
Agenti 
economici 
parteneri 

 

 
 

Surse 

bugetare si 

sposorizari 

 
 
 
 

Exista agenti 

economici 

interesati de 

forta de munca 

dar neimplicati 

in costurile 

pregatirii fortei 

de munca. 

Asigurarea pregatirii profesionale a 
elevilor. 

Calificarea profesionala a 
tuturor elevilor indifferent 
de nivelul de studio. 

Permanent Profesorii ingineri 
Maistrii instructori 

Agenti 

economici 

parteneri 

Surse 
bugetare si 

sposorizari 

Nu se 
evidentiaza 

Elaborarea curriculum-ului pentru 

CDL.Consultarea agentilor 
economici 

Racordarea demersurilor 

didactice la cerintele 
agentilor economici 

Permanent Profesorii ingineri 
Maistrii instructori 

Agenti 
economici 
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ACTIUNI PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI 

 
REZULTATE  ASTEPTATE 

DATA 

FINALIZARII 

ACTIUNII 

 
RESPONSABILITATI 

 
PARTENERI 

COST/ 

SURSA DE 

FINANTARE 

 
ANALIZA 

RISCURILOR 
Realizarea parteneriatelor cu agentii 
economici care sa asigure 

dobandirea competentelor pentru 

elevi. 

Asigurarea cu locuri de 
practica pentru instruirea 

elevilor in unitati 
economice partenere 

Permanent Directorii 
Profesorii ingineri 

Maistrii instructori 

Agenti 

economici 
parteneri 

 
Sponsorizari 

Nu se 
evidentiaza 

Consilierea cadrelor didactice din 

cadrul catedrei „Tehnologii” de 
catre inspectorul de specialitate si 

directorul scolii participant la stagiul 

de formare organizat prin programul 

PHARE TVET  “Pasii FPI”. 

Intregul colectiv va 

dobandi competentele 

necesare programului 
PHARE TVET 

Periodic Membrii CEAC 

Membrii catedrei 

tehnice 

ISJ, CCD, 

Agenti 

economici 
parteneri 

Surse 
extrabugetare 

Sponsorizari 

 
Nu se 

evidentiaza 

 

 
Activitati de colaborare cu Agenti 

Economici ,CLDPS si cu AJOFM  

pentru cunoasterea de catre elevi 
si cadre didactice a noilor meserii 

(calificari profesionale) cerute pe 
piata muncii, precum si a noilor 
abilitati necesare absolventilor 
pentru aceste meserii 

 

 
Documentarea si 

informarea  optima a 

elevilor si cadrelor 
didactice poate avea 

rezultate bune in 

alegerea carierei si in 
organizarea procesului 

de pregatire al elevilor 

 
 
 
 
 

Periodic la 
două- trei 

luni 

 

 
 
 

Directorii 

Profesorii ingineri 
Maistrii instructori 

 

 
 

AJOFM 

CLDPS  
Agenti 

econimici cu 

care avem 
parteneriat 

 
 
 
 

Surse 

extrabugetare 

Sponsorizari 

 

 
 

Este posibil ca 

in randul fetelor 
alegerea profe- 
siei in domeniul 
tehnic sa se 

faca mai greu 
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DOMENIUL 
 

B. EFICACITATEA   EDUCATIONALA    A UNITATII 

 
OBIECTIV 

Cresterea accesului la educatie pentru grupurile vulnerabile si combaterea excluziunii sociale. 

Dezvoltarea competentelor profesorilor, maistrilor si inginerilor in cunoasterea si utilizarea informatiilor si competentelor referitoare la 
elevii cu cerinte educationale speciale. Asigurarea sanselor egale tuturor elevilor . 

 
CONTEXT : 

Personalul didactic al scolii informat si pregatit in directia acestei prioritati 

In unitatea noastra exista deja experintă si practică in acest domeniu cu destule sensibilitati. 

 
ACTIUNI PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI 

 
REZULTATE  ASTEPTATE 

DATA 

FINALIZARII 

ACTIUNII 

 
RESPONSABILITATI 

 
PARTENERI 

COST/ 

SURSA DE 

FINANTARE 

 
ANALIZA 

RISCURILOR 
Organizarea activitatilor de 

formare, informare si documentare 
cu caracter metodic pentru cadrele 
didactice, in domeniul pregatirii 
elevilor cu CES 

Asigurarea unui cadru 

unitar pentru intregul 
colectiv, de cunoastere si 
generalizare a bunelor 

practici in domeniul 

educarii grupurilor 
vulnerabile de elevi. 

Sept.-oct.- 
nov. 2013 

Psihologul scolar 

Responsabilii 
catedrelor tehnice 

CCD, Centrul 

judetean de 
asistenta 
psihopedagocica 

Surse 

bugetare si 

sposorizari 

 
Nu se 

evidentiaza 

riscuri 

Identificarea grupurilor de elevi 
vulnerabili si a celor cu CES 

Intrgrarea in procesul 

instructiv-educativ a 
acestor elevi si 
monitorizarea rezultatelor 
obtinute de acestia 

Permanent, cu 

accent pentru 
fiecare din 
anii de 

inceput ai 

ciclului de 
invatamant 

Psihologul scolar 
Profesorii diriginti 

CCD, Directia 

judeteana pentru 
protectia 
minorilor 

Surse 

bugetare si 

sposorizari 

 

Consilierea parintilor ai caror copii 
fac obiectul acestor actiuni, in 

vederea constientizarii unor 
activitati specifice 

Cointeresarea parintilor 

fata de demersurile scolii 
privind incluziunea sociala 

Oct.-nov. 
2013 

Caracter 
permanent 

Psihologul scolar 
Profesorii diriginti 

Parintii elevilor cu 
CES 

CCD, Directia 
judeteana pentru 

protectia 
minorilor 

Surse 

bugetare si 

sposorizari 

 

Colaborarea cu personalul medical 

al scolii in vederea intelegerii 

principalelor probleme de sanatate 
care influentaza progresul scolar 

Documentarea si informarea 
operativa a profesorilor 

diriginti cu problemele de 

sanatate ale elevilor 

Caracter 
permanent 

Psihologul scolar 
Profesorii diriginti 

Cabinetul 
medical al scolii 

Surse 

bugetare si 

sposorizari 
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DOMENIUL 

B.  EFICACITATEA EDUCATIONALA A UNITATII 

 
OBIECTIV: 

Prevenirea si reducerea abandonului scolar 

Elaborarea unei strategii de actiune pe termen scurt si mediu cu menirea de a asigura tuturor elevilor capacitatea de finalizare a ciclului 

de pregatire . Reducerea numarului de elevi care isi intrerup studiile sau care absenteaza  de la activitatile scolii. 
 
CONTEXT : 

In unitatea noastra scolara acest fenomen este sub control, dar se constata ca uneori, la nivelul clasei a-IX-a, un numar mic de elevi nu 

se prezinta la cursuri. In anul școlar trecut procentul de abandon a fost de 1,52 %. 

 
ACTIUNI PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI 

 
REZULTATE  ASTEPTATE 

DATA 
FINALIZARII 

ACTIUNII 

 
RESPONSABILITATI 

 
PARTENERI 

COST/ 
SURSA DE 

FINANTARE 

 
ANALIZA 

RISCURILOR 
Identificarea elevilor care prezinta 

riscul abandonului scolar, 
recunoasterea unor cauze individuale 

Analiza si monitorizarea 
acestor situatii permite 

abordarea unor masuri 

optime pentru diminuarea 

abandonului, fie din motive 
financiare, dezinteres si 

lipsa de supraveghere din 

partea parintilor 

Octombrie 
2013 

Echipa manageriala 
Profesorii diriginti 

Psihologul 
Scolii, Parintii 

Unitatile 

scolare de 

invatamant 
gimnazial din 

care provin 

elevii 

 
Surse 

bugetare si 

sposorizari 

 

Organizarea orarului scolii adaptat 
cerintelor elevilor ; monitorizarea 
prezentei acestor elevi la cursuri; 
consilierea speciala pentru elevii 
care prezinta riscul abandonului 
scolar. 

Informarea operativa a 
colectivului profesorilor 

diriginti dar si a conducerii 
scolii cu principalele 

probleme cu care se 

confrunta elevii cu risc de 
abandon scolar 

Permanent, in 

toata perioada 
anului scolar 

Echipa manageriala 
Profesorii diriginti 

Psihologul 
scolii 
Parintii 
Politia de 
proximitate 
Jandarmeria 

 
Surse 

bugetare si 

sposorizari 

 
Nu se 

evidentiaza 

riscuri 

Asigurarea unor facilitati elevilor 

care provin din familii cu venituri 
mici, prin sponsorizare, programul 

„Bani de liceu”, burse sociale 

Scaderea numarului de 

abandonuri scolare din 
motive financiare . 

30 septembrie 

2013 
Comisia pentru burse 

si ajutoare sociale din 
scoala 
Profesorii diriginti 

Agenti 

economici 
Profesorii 

scolii 
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ACTIUNI PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI 

 
REZULTATE  ASTEPTATE 

DATA 

FINALIZARII 

ACTIUNII 

 
RESPONSABILITATI 

 
PARTENERI 

COST/ 

SURSA DE 

FINANTARE 

 
ANALIZA 

RISCURILOR 

Identificarea elevilor care prezintă 
riscul abandonului scolar 

Stabilirea nominală a 
elevilor din clasele a IX-a 
si a X-a liceu care 

prezintă pericolul de 
abandon din diferite 
motive (probleme 
materiale si financiare, 
dezinteresul elevului 

pentru   învatatură,   lipsa 
supravegherii p ărinţilor, 
etc.) 

 

 
30.10. 2013 

prof.Patrulescu 

Corina-director 

adjunct 
Banete Maria –

consilier 

psihopedagog 

Dirigintii 
Psiholog 

Părintii 

 

 
 

Surse 

bugetare si 

sposorizari 

 

Monitorizarea prezenţei la 
programul scolar al elevilor 

Câţi mai puţini  elevi 
exmatriculaţi din cauza 
absenţelor nemotivate 

 
Lunar 

Prof.diriginţi 
Patrulescu Corina 
Director adjunct 

Părintii, 
Primăriile 
Poliţia 

Surse 

bugetare si 

sposorizari 

 

Oferirea de alternative 

educative 
Reducerea nr de elevi 
care săvârşesc acte 
sancţionate de lege 

 
Aprilie 

2014 

Prof.Popescu 

Mirabela-consilier pt 
proiecte si programe 
Patrulescu Corina-
dir.adj. 

Proiect partenerial 

comun IPJ, ISJ, 
Protectia Copilului , 
Directia de sanatate 
publica 

Surse 
bugetare si 

sposorizari 

 

Continuarea parteneriatului 
încheiat cu Poliţia de Proximitate si 
Jandarmeria 

Rezolvarea cazurilor care 

necesită intervenţia 
Poliţiei  si 

Jandarmeriei 

 
Când este 

cazul 

prof. Patrulescu 

Corina,director 
adjunct 

Poliţia de 
Proximitate si 
Jandarmeria 

Surse 

bugetare si 

sposorizari 

 

Parteneriat cu părinţii elevilor Încheierea de parteneriate 

(în formă scrisă) cu 
părinţii fiecărui elev de 
clasa a IX-a 

liceu, la înscriere 

 
15 .09. 2013 

 
prof. Farta Dumitru, 
director 

 

Părintii 
Dirigintii 

Surse 

bugetare si 

sposorizari 
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DOMENIUL 
 

A . CAPACITATEA INSTITUTIONALA A UNITATII 
 
OBIECTIV: 

Dezvoltarea capacitații institutionale a Colegiului “Gheorghe Tatarescu” Rovinari 
Cresterea prestigiului scolii ,  largirea ofertei educationale si in domeniul invatamantului professional si postliceal. 

 
CONTEXT : 

Introducerea claselor de invatamant postliceal si :A doua sansa” in oferta educationala ofera un real sprijin elevilor de   gimnaziu 
care au depasit varsta de scolarizare din zonele limitrofe, care  au tendinta de a urma cursurile,precum si a absolventilor de liceu care 
doresc sa urmeze invatamantul postliceal. 

 
ACTIUNI PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI 

 
REZULTATE 

ASTEPTATE 

DATA 
FINALIZARII 

ACTIUNII 

 
RESPONSABILITATI 

 
PARTENERI 

COST/ 
SURSA DE 

FINANTARE 

 
ANALIZA 

RISCURILOR 

Intocmirea PAS şi PDI, a tuturor 
documentelor de planificare a 
activitatilor la nivelul catedrelor, 

comisiilor metodice si pe domenii 

Planificarea,organizarea 
si desfasurarea activita-

tilor dovedesc capacitatea 

echipei manageriale si a 

colectivului de profesori 

in indeplinirea misiunii 

scolii noastre 

 

15 sept. a 

fiecarui an 

scolar 

Echipa manageriala 
Comisia de 

elaborare/actualizare  

PAS/PDI Membrii 

CEAC 

CCD-Gorj 
ISJ-Gorj 

Surse 
bugetare si 

sponsorizari 

 
Nu se 

evidentiaza 

riscuri 

CP din sptembrie 2013 va stabili 

structura si responsabilitatile la 

nivelul catedrelor,comisiilor 

metodice si pe domenii a 

sistemului de intercomunicare 

intre aceste organisme 

Cunoasterea organigramei 

scolii, a atributiilor si 

responsabilitatilor fiecarui 

angajat al scolii,asigura 

indeplinirea standardelor 

de calitate 

 
Inceputul 

anului școlar 

 
Echipa manageriala 

 
Membrii CEAC 

 

 
ISJ- Gorj 

 
Surse 

bugetare si 

sposorizari 

 
Nu se 

evidentiaza 

riscuri 
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ACTIUNI PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI 

 
REZULTATE  ASTEPTATE 

DATA 
FINALIZARII 

ACTIUNII 

 
RESPONSABILITATI 

 
PARTENERI 

COST/ 
SURSA DE 

FINANTARE 

 
ANALIZA 

RISCURILOR 

 
-In CP din sept. 2013 se constituie 

o comisie cu atributii in domeniul 

imbunatatirii spatiului ambiental 

din clase, de pe holuri si din 
ateliere. 

 
Gospodarirea si 

accesibilizarea tuturor 
spatiilor scolii dupa 

caracteristicile si destinatia 

acestora,valorificarea bazei 
didactico-materiale a 

scolii, determina cresterea 
prestigiului scolii in randul 
elevilor, parintilor si 
partenerilor sociali 

 

 
 
 

Permanent 

 

 
 

Membrii comisiei 
pentru 

infrumusetarea scolii 

 

 
CCD-Gorj 

ISJ- Gorj 

 

 
 
Surse 

bugetare şi 
sponsorizări 

 

 
 

Nu se evidentiaza 

riscuri 

Intretinerea retelei de calculatoare 

din scoala, a internet-ului si 

implementarea variantei 6 a 
programului AEL. 
Implementarea Autocad. 

Perfectionarea profesorilor in 
utilizarea de soft-uri  si programe 

IT in activitatea didactica 

 
Aceste activitati  vor 

permite desfasurarea 

in conditii foarte bune 
a programului 

scolii,cresterea 

atractivitatii elevilor 
pentru lectii si 

imbunatatirea 

rezultatelor la 

olimpiadele scolare 
interdisciplinare. 

 

 
Permanent 

 
Echipa manageriala 

Catedra de 

informatica 
Informatician 

Catedra tehnica 

 
Firma care 

asigura 

serviceul 

 

 
Surse 

Bugetare si 

sponsorizari 

 

Procurarea de echipamente de 
automatizare si dotarea cu  

videoproiectoare  amfiteatrului si 
CDI 

Dezvoltarea bazei 

materiale a scolii 
Sept. 2013 Echipa manageriala 

Serviciul financiar-

contabil 

 Surse 

Extrabugetare 
sponsorizari 
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DOMENIUL 
 

B.  EFICACITATEA EDUCATIONALA A UNITATII 
 
OBIECTIV: 

Cresterea nivelului de pregatire metodica si stiintifica a colectivului de cadre didactice din  Colegiul “Gheorghe Tatarescu” Rovinari 

 
CONTEXT : 

Colegiul “Gheorghe Tatarescu” Rovinari are in incadrare  83% din personalul didactic titular  cu gradul didactic I si II. 

ACTIUNI PENTRU REALIZAREA 
OBIECTIVULUI 

 

REZULTATE  ASTEPTATE 
DATA 
FINALIZARII 

ACTIUNII 

 

RESPONSABILITATI 
 

PARTENERI 
COST/ 

SURSA DE 

FINANTARE 

ANALIZA 
RISCURILOR 

Promovarea prin site-ul scolii si 

prin alte surse a ofertei education-

nale inclusiv noile specializari 

pentru invatamantul liceal si 

postliceal ce va functiona la 

propunerea nouluiproiect de plan de 

şcolarizare 

Popularizarea unitatii 
noastre scolare in randul 

partenerilor si crestera 

prestigiului scolii 

In curs de 
realizare 

Echipa manageriala 
Ionescu Maria 

Chiru Adina 

Manete Maria 

Florea Florin 

Arambasa Adela 

Martie-iunie 2013 

ISJ-Gorj 
Posturi locale 

Radio-Tv 

Site-ul 

Primariei 

Sponsorizări 
şi surse 
extrabugetare 

 
Nu se 

evidentiaza 

riscuri 

Elaborarea de proiecte de 

colaborare cu unitati scolare 

gimnaziale in vederea promovarii 

ofertei educationale a scolii in 

randul absolventilor clasei a 

VIII-a si a parintilor acestora 

Realizarea integrala  a 

Planului de scolarizare 

Septembrie 

2013 

Echipa managerial 

Membrii CEAC 

Comisia dirigintilor 

Scoli 

generale 
CCD- Gorj 

 

Sponsorizări 
şi surse 
extrabugetare 

Nu se 

evidentiaza 

riscuri 

 Elaborarea CDS:  Cresterea nivelului de 

pregatire al elevilor. 

Bune practice in 

Activitatea cadrelor 

didactice 

 
Septembrie 

2013 

Echipa managerial 

Membrii CEAC 

Comisia dirigintilor 

Scoli 

generale 
CCD- Gorj 

 

Sponsorizări 
şi surse 
extrabugetare 

Nu se 

evidentiaza 

riscuri 
- cunoașterea intereselor elevilor  

și părinților,  

- popularizarea ofertei școlii  

noastre privind CDS;  

- selectarea opțiunilor elevilor  



 13 

 

ACTIUNI PENTRU REALIZAREA 
OBIECTIVULUI 

 
REZULTATE ASTEPTATE 

DATA 
FINALIZARII 

ACTIUNII 

 
RESPONSABILITATI 

 
PARTENERI 

COST/ 
SURSA DE 

FINANTARE 

ANALIZA 
RISCURILOR 

Activitati destinate cunoasterii 

prevederilor programelor scolare 

pentru clasele nou autorizate 

pentru imbunatatirea demersurilor 

metodice,pas ice trebuie urmati de 

cadrele didactice in intocmirea si 

elaborarea planificarilor,activitati 

de invatare,predare si evaluare 

Intocmirea judicioasa a 

documentelor de 

planificare si a 

programelor de activitati 

Septembrie 

2013 

Echipa manageriala 

Membrii CEAC 

Responsabilii de 

catedra 

CCD Gorj 

ISJ Gorj 

Surse 

extrabugetare 

Sponsorizari 

Nu se 

evidentiaza 

riscuri 

Asigurarea unui echilibru intre 

activitatea scolara a elevilor si 

nevoia lor de timp pentru alte 

activitati specifice varstei: 

-elaborarea orarului scolii 

conform cerintelor pedagogice; 

-cunoasterea cerintelor elevilor 

privind activitatile scolare si 

extrascolare 

Diversificarea 

activitatilor instructive-

educative faciliteaza 

activitatea de invatare a 

elevilor 

Septembrie 

2013 

Echipa manageriala 

Comisia de 

elaborare a orarului 

scolii 

Responsabilii de 

catedre 

Dirigintii claselor 

CCD Gorj 

ISJ Gorj 

Surse 

bugetare 

Nu se 

evidentiaza 

riscuri 

Aplicarea unei metodologii 

centrate pe elev: 

-testarea elevilor cu privire la 

propriul stil de invatare; 

-activitati metodice destinate 

caracterului interactiv al invatarii 

Pregatirea metodica a 

profesorilor asigura 

demersuri didactice 

eficiente 

Septembrie 

2013 

Cadrele didactice 

dirigintii 

CCD Gorj 

ISJ Gorj 

Surse 

bugetare 

Nu se 

evidentiaza 

riscuri 

 

          

Director, 

Prof.Fârţă Dumitru
 


