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I. CONTEXT LEGISLATIV 

Proiectul de dezvoltare instituţională 2016-2020 a fost realizat în concordanţă cu 

următoarele documente legislative: 

 Legea Educaţiei Naţionale ( Legea 1 / 2011) 

 Legea nr. 87 /2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a guvernului nr. 75 / 2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei 

 Strategia post-aderare 2007-2013 a Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului 

 ORDIN nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 Statutul elevului aprobat prin Ordinul MENCS nr. 4742 din 10.08.2016 

  Activitatea  unităţii noastre a urmărit prin acţiunile şi programele asumate, să ofere în şcoală 

direcţii de acţiune sincronizate cu cele din sistemul naţional, în aşa fel încât în condiţii specifice să 

aplicăm cu rezultate cât mai bune factorii strategici ai dezvoltării educaţiei. 

 

II. LICEUL „RADU PETRESCU”, REPERE 

ORGANIZAŢIONALE 

Liceul  ”Radu Petrescu” Prundu Bîrgăului este instituția care cuprinde aproximativ toate 

formele de învățământ începând cu cel pre-primar, primar, gimnazial, școală profesionala de 3 trei 

ani si terminând cu cel liceal. Este o instituție de învățământ cu personalitate juridică a cărui 

management este asigurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Unitatea este condusă de 

Consiliul de Administrație, un director și un director adjunct. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i 

revin conducerea unității de învățământ se consultă după caz cu toate organismele interesate: 

Consiliul profesoral, Organizația  Sindicală, Asociația Părinților, Consiliul Școlar al Elevilor, 

autoritățile administrației publice locale precum si reprezentanții agenților economici implicați în 

desfășurarea instruirii practice a elevilor.  
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Unitatea școlarizează elevii de pe întreaga Vale a Bîrgăului, fiind singurul liceu din zonă. 

Unitatea, care are în componența sa structura Școala Generală Susenii Bîrgăului, aplică politicile și 

strategiile Ministerului Educației Naţionale și Cercetării Științifice și ale  ISJ-BN.   

Liceul „Radu Petrescu” a semnat parteneriate cu următoarele instituţii:  

 Secţia II Politie Prundu Bîrgăului,  

 Primăria  si Consiliul Local Prundul Bîrgăului,  

 ISU Bistriţa-Năsăud,  

 Asociaţia Învierea Susenii Bîrgăului,  

 GAL FDZR  Bîrgău Călimani,  

 Asociaţia Creştin Filantropică Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril Podul Coşnei,  

 Asociaţia Culturală Sf. Pahomie de la Gledin,  

 Asociaţia Tăşuleasa Social,  

 Universitatea Bogdan Vodă din Cluj-Napoca,  

 U.B.B. extensia  Bistriţa, RAAL Prundu Bîrgăului,  

 Liceul „Corneliu Baba” Bistriţa,  

 Camera de Comerţ Bistriţa-Năsăud,  

 Inspectoratul de Protecţia Mediului,  

 Agenţia Naţională de Protecţia Consumatorului,  

 Asociaţia de Părinţi a Liceului „Radu Petrescu” Prundu Bîrgăului,  

 Unitatea Medico- Sanitară Susenii Bîrgăului,  

 Ocoalele Silvice de pe Valea Bîrgăului,  

 Universitatea Tehnică  Cluj Napoca, extensia Bistriţa 

 

VIZIUNEA 

„O şcoală românească, într-un spaţiu european - pentru viitorul tău!” 

 

 

MISIUNEA 

Liceul „Radu Petrescu” satisface cererea de educaţie şi de instruire profesională în domeniile 

matematică-informatică, filologie, ştiinţe ale naturii, tehnologic (servicii, mecanic). 

 În cadrul actului educaţional se asigură consiliere şi orientare profesională pentru elevii Văii 

Bîrgăului, consiliere şi suport educaţional pentru părinţii acestora.  

Ne-am propus să fim o şcoală bună, în care elevii obţin rezultatele scontate, atît din punct de 

vedere curricular, cât şi al împlinirii profesionale, inclusiv plăcerea de a învăţa şi de a veni la şcoală. 
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III. ANALIZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN  

III.1. INFORMAŢII GENERALE 

 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, situaţia romanilor din NE Transilvaniei se schimbă prin 

înfiinţarea pe Valea Someşului Mare a Regimentului II de Graniţă, cu sediul la Năsăud. Conform 

decretelor date de împarăteasa Maria Teresa în 1774 şi 1776 pe teritoriul Regimentului năsăudean 

se înfiinţează şcoli cu scopul de a-i învăţa pe viitorii grăniceri scrisul şi cititul, iar la Năsăud au fost 

înfiinţate Şcoala normală sau Şcoala latino-germană şi Institutul de creştere militară. Înainte de 

1786 nu existau date despre învăţământul de pe Valea Bîrgăului, dar potrivit însemnărilor 

învăţătorului Ilarion Bozga se presupune că tinerii erau pregătiţi de preoţi, dieci sau alte persoane. 

În 1786 se înfiinţează şi şcoala de la Borgo Prund, „o şcoala trivială” cu predare în limba 

română şi unde se studiau trei obiecte: citirea, scrierea şi socotitul (în 1836 s-a introdus 

învăţământul şi în limba germană deoarece la Năsăud au venit mulţi ofiţeri  din Austria, iar din 

1871, după realizarea dualismului austro-ungar şi în limba maghiară la clasele a –III-a şi a IV-a). 

Din 1872 „şcoala trivială” se va numi „Şcoala normală cu 4 clase”, iar din 1885, aceasta se va 

numi „Şcoala poporală elementară fundaţională cu caracter comunal”.  

Ca organ de conducere al şcolii de la Prundu-Bîrgăului s-a înfiinţat în 1885 curatorul şcolii, 

care funcţionează până în 1896 când s-a transformat în senatul şcolar. După 1851, când s-au 

desfiinţat Regimentele de Graniţă directorii înaintau rapoarte legate de activitatea şcolii. Printre 

învăţătorii ’’şcolii triviale’’ s-au numărat: Alexandru Ilieş, Ştefan Vrăsmaş, Grigore Ursa, Grigore 

Beşa, Simion Rus, Eliseu Dan, Ilarion Bozga. 

În 1909 Şcoala fundaţională se transformă în „Şcoala de Stat Maghiară” cu predare în 

limba maghiară, iar după Marea Unire din 1918 şcoala îşi reaia activitatea ca „Şcoala de stat de 7 

ani” cu predare  în limba română situatie care a durat însă doar până la Dictatul de la Viena, când s-

a revenit la învăţământul în limba maghiară. 

În 1946 îşi începe activitatea „Gimnaziul Unic” care va funcţiona până la reforma 

învăţământului din 1948, când denumirea şcolii se va schimba în „Şcoala elementară de 7 ani cu 

ciclurile I şi II complete”. 

În anul 1956-1957 se înfiinţează la Prundu Bîrgăului Liceul de Cultură Generală cu secţia 

umană, curs seral, iar începând cu anul şcolar 1961-1962 „Şcoala medie mixtă” va şcolariza elevi 

de pe toată Valea Bîrgăului,  cursuri liceale de zi, profil uman si real. 

În 1974 Liceul Teoretic devine Liceul Industrial, alături de care din 1987 îşi va desfăşura 

activitatea şi Şcoala Profesională. După 1989 Liceul va deveni din nou Teoretic cu profilele: 

filologie, matematică-informatică, biologie-chimie, economic, durata studiilor fiind de 4 ani. Din 

anul 1992 liceul a primit numele scriitorului Radu Petrescu, care  la solicitarea sa şi-a început scurta 

carieră didactică în Transilvania,  pentru a se putea bucura de liniştea propice lecturilor, meditaţiei 

şi scrisului. A debutat ca profesor de limba si literatura română la Pietriş (1951-1952) iar din 1952 

până în 1954 a fost profesor  la Şcoala Elementară de 7 clase din Prundu Bîrgăului. Ca scriitor s-a 

remarcat prin volumele: „Matei Iliescu”, “Ocheanul întors”, “A treia dimensiune”.Volumul 

Ocheanul întors este închinat aproape în totalitate celor doi ani petrecuţi la Prundu Bîrgăului, fiind 
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cel mai frumos omagiu pe care un scriitor îl dedică acestei localităţi. Radu Petrescu a făcut prin 

harul său de scriitor, ca localitatea noastră şi întreaga vale a Bîrgăului să intre în marea literatură a 

ţării.   

Şcoala de Arte şi Meserii îşi regăseşte rădăcinile în perioada interbelică. La 1 octombrie 

1923 a fost înfiinţată la Prundu-Bîrgăului Şcoala Inferioara de Arte şi Meserii, cu trei secţii: 

fierărie, rotărie, tâmplărie. Mai târziu a apărut şi secţia de lăcătuşerie. Durata de studii era de cinci 

ani după care, elevul ajuns calfă primea o diplomă pe baza căreia putea trece la şcoli tehnice 

superioare. 

Din anul 1929 s-a înfiinţat şi o secţie de sculptură care executa rame, păretare, cuiere, strane 

de biserică, mobilă. În anul 1936 Ministerul Instrucţiunii  transforma această şcoală în Gimnaziu 

industrial cu o durată de 4 ani, elevii având apoi dreptul să se înscrie în licee industriale. Gimnaziul 

a fost desfiinţat în august 1940. Şcoală de Arte şi Meserii reapare în Prundu Bîrgăului ca unitate 

şcolară de sine stătătoare din anul 1995.  

Din anul 2001 liceul devine Grupul Şcolar „Radu Petrescu”, iar din 2012 apare sub 

denumirea de Liceul „Radu Petrescu”. 

  

III.2. CONTEXTUL EXTERN 

 Liceul „Radu Petrescu” este situat în mediul rural, în comuna Prundu Bîrgăului care are o 

populaţie de aproximativ 6500 locuitori. Această comună este situată în judeţul Bistriţa Năsăud, în 

Regiunea Nord-Vest. În liceu sunt şcolarizaţi elevi şi din localităţile învecinate: Bistriţa Bîrgăului, 

Rusu Bîrgăului, Josenii Bîrgăului, Mijlocenii Bîrgăului, Tiha Bîrgăului, Tureac, Mureşenii 

Bîrgăului. 
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III.3. ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 III.3.1. INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV 

POPULAŢIA ŞCOLARĂ: 

Preşcolari:  

 Grădiniţa cu program prelungit – Susenii Bîrgăului – 47 preşcolari 

Grupa mică – 0,5 grupe – 23  

Grupa mijlocie – 0,5 grupe – 13  

Grupa mare – 1 grupă – 11   

 Grădiniţa cu program normal – Prundu Bîrgăului – 119 preşcolari 

 Grupa mică –  2 grupe – 45  

 Grupa mijlocie – 2 grupe – 36  

 Grupa mare – 2 grupe – 38    

Ciclul Primar 

 Clasa Pregătitoare – 3 clase – 56 elevi 

 Clasa Pregătitoare Susenii Bîrgăului – 15 elevi 

 Clasa I – 3 clase – 68 elevi 

 Clasa a II-a – 3 clase – 63 elevi 

 Clasa a III-a  - 2 clase – 55 elevi 

 Clasa a IV-a – 2 clase – 47 elevi 

Ciclul gimnazial 

 Clasa a V-a  - 3 clase – 90 elevi 

 Clasa aVI-a – 3 clase – 70 elevi 

 Clasa aVII-a – 3 clase – 72 elevi 

 Clasa aVIII-a  - 3 clase – 76 elevi 

Ciclul liceal 

 Clasa a IX-a – 3 clase – 85 elevi 

 Clasa a X-a  - 3 clase – 80 elevi 

 Clasa a XI-a – 4 clase – 101elevi 

 Clasa a XII-a – 3 clase – 73 elevi 

Şcoala profesională 

 Clasa a IX-a – 1 clasă – 28 elevi 

 Clasa a X -a – 1 clasă – 32 elevi 

TOTAL: 1177 elevi, în scădere faţă de anul şcolar trecut, când au fost înregistraţi un număr de 1202 

elevi. Cursurile se desfăşoară într-un singur schimb. 

 

PERSONAL DIDACTIC:  

 Număr total cadre didactice: 71 

 Cadre didactice calificate: 71 

 Cadre didactice titulare: 64 

 Cadre didactice suplinitori calificaţi: 6 

 Cadre didactice detaşate: 1 

 Distribuţia pe grade didactice:  

 Debutant – 1 

 Definitivat – 13 

 Gradul II – 13 
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 Gradul I – 44  

 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR: 

Număr total: 6 

 Secretar şef 

 Secretar 

 Bibliotecar 

 Administrator financiar 

 Administrator 

 Informatician 

 

RESURSE MATERIALE:  

1. SPAŢII DESTINATE PROCESULUI INSTRUCTIV EDUCATIV 

Nr. 

Crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă 

(mp) 

1. Săli de clasă /grupă 51 1967,64/214,85 

2. Cabinete 3 247,56 

3. Laboratoare 6 225,8 

4. Ateliere 3 375,37 

5. Sală şi / sau teren de educaţie 

fizică şi sport 

2 Sali de sport/1 teren de 

educatie fizica 

441/3000 

6.  Spaţii de joacă  1 1200 

 

Liceul „Radu Petrescu” dispune de:  

 5 localuri (1 ciclu primar, 1 gimnaziu, 1 liceu, 1 gradinita, 1 Scoala Suseni). 

 51 săli de clasă. 

 3 cabinete (fonic, muzică, logopedie). 

 6 laboratoare (biologie, chimie, fizică – 2,  informatică – 2). 

 1 CDI (Centrul de Documentare şi Informare). 

 2 săli de sport.  

 1 sală festivă cu o capacitate de 300 locuri. 

 1 bibliotecă.  

 1 teren de sport  cu instalaţie nocturnă.  

Activitatea practică de la profilul mecanic se desfăşoară la SC RAAL SA. 

 

 

 

 

2. SPAŢII AUXILIARE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru de 1 biblioteca/1 centru de 57,69 
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informare şi documentare documentare si 

informare 

224,29 

 

3. SPAŢII ADMINISTRATIVE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1 15,53 

2. Spaţiu destinat echipei 

manageriale 

2 44,5 

12,15 

3. Contabilitate 1 11,38 

4. Birou administraţie 1 8,29 

5 Spaţiu portar 1 6,80 

 

   

 III.3.2. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

Oferta educaţională a şcolii se încadrează în coordonatele curriculare impuse prin politicile 

educaționale naționale. În același timp, prin curriculum la decizia școlii, oferta educațională 

răspunde intereselor și aptitudinilor elevilor, reușind să îmbine în mod armonios şi creativ, 

componenta ştiinţifică cu cea artistică, să ofere elevilor un orizont complex și cât mai complet de 

cunoaştere şi înţelegere a lumii.  

Oferta educaţională a şcolii este adresată aptitudinilor tuturor elevilor noştri, specializările 

fiind: matematică –informatică, ştiinţele naturii, filologie, servicii, mecanic. 

Pornind de la exigenţele impuse de societatea cunoaşterii, în concordanţă cu tradiţia şi 

rezultatele şcolii în timp, pentru perioada 2016 –2020 se intenţionează menţinerea aceloraşi 

profiluri şi specializări. 

În anul şcolar 2016 -2017, oferta educaţională a Liceului „Radu Petrescu” este următoarea: 

 Clasa Pregătitoare – 3 clase – Prundu Bîrgăului, 1 clasă – Susenii Bîrgăului 

 Clasa aV-a – 3 clase 

 Matematica - informatică  ( IX, X, XII ) 

 Ştiinţele naturii (IX, X,, XI, XII) 

 Filologie (IX, X, XI, XII) 

 Servicii – economic (IX) 

 Mecanic (IX, X) 

 

 

Pentru clasele a IX-a mediile de admitere au fost: 

 

Specializarea Media maximă Media minimă 

Stiintele naturii 9,42 6,35 
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Filologie 8,98 4,98 

Economic 9,05 6,35 

Mecanic 7,59 1,95 

 

 

În oferta curriculară a Liceului „Radu Petrescu”, pentru anul şcolar 2016-2017, au fost 

cuprinse şi discipline opţionale. Distribuţia acestora în funcţie de disciplină este urmatoarea: 

 

Disciplina Numar CDS-uri 

Limba si literatura romana 18 

Matematica 5 

Istorie 8 

Geografie 8 

Biologie 4 

Informatica 1 

 

 

REZULTATE EVALUAREA NAŢIONALĂ – 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medii 

 sub 5 între 5-

5,99 

între 6-

6,99 

între 7-

7,99 

între 8-

8,99 

între 9-

9,99 

Lb. 

Română 

7 5 7 19 19 14 

Matematică 13 15 13 15 12 3 

Media 7 13 13 15 18 5 

Total elevi: 71 înscrişi 

Promovaţi: 64 

Procent de promovabilitate: 90% 

Procent de promovabilitate Lb Română: 90% 

Procent de promovabilitate Matematică: 82% 



    Liceul „Radu Petrescu” 

    Prundu-Bîrgăului, Str. Principală, Nr. 513   

   Tel/fax 0263265329  

MINISTERUL EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

 

11 
 

 

 
 

 

 
 

Promovabilitatea comparativă pe ultimii patru ani (2012-2016): 

 

An şcolar Nr. total de 

elevi 

înscrişi 

Promovaţi Respinşi Promovabilitate 

2012-2013 73 52 21 71% 

2013-2014 66 52 14 79% 

2014-2015 67 66 1 99% 

2015-2016 71 64 7 90% 
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21; 
29%52; 

71%

2012-2013

Nepromovati

Promovati

  
 

 

 

 

14; 
21%

52; 
79%

2013-2014

Nepromovati

Promovati

 
 

 

1
1%

66
99%

2014-2015

Nepromovati

Promovati
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REZULTATE BACALAUREAT – 2015-2016  

 

Sesiunea Iunie-Iulie 2016 - 78 elevi înscrişi din promoţia actuală 

neprezentat respins 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 

1 8 14 13 22 20 

Promovabilitate: 88% 

 

Observaţie: La sesiunea de Bacalaureat Iunie - Iulie 2016 s-au prezentat si 11 elevi din promoţiile 

anterioare. Dintre aceştia au promovat 3 candidaţi, 6 au fost respinşi iar 2 nu s-au prezentat. 
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Sesiunea August 2016 -10 elevi înscrişi 

neprezentat respins 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 

1 6 3 0 0 0 

Promovabilitate: 30% 

 

Promovabilitatea absolvenţilor de liceu – promoţia 2015-2016 (fără absolvenţii din anii 

anteriori): 

 
 

 Promovabilitatea comparativă pe ultimii patru ani (2012-2016): 

 

An şcolar Promovabilitate 

2012-2013 91% 

2013-2014 83% 

2014-2015 89% 

2015-2016 88% 
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91%

9%
2012-2013

Promovati

Respinsi

 
 

83%

17%

2013-2012

Promovati

Respinsi

 
 

89%

11%

2014-2015

Promovati

Respinsi
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REZULTATE OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE: 

În anul şcolar 2015-2016, elevii liceului au participat la 36 de concursuri şi olimpiade, 

obţinând 387 de premii şi menţiuni. 

Nr. 

crt. 

Olimpiada/Concursul Disciplina Premii/Menţiuni 

obţinute 

Observaţii 

1 Olimpiada de lingvistică  Limba si 

literatura 

romana 

 

Pintilie Mihai Cătălin  

- V – Premiul III 

Forfotă Nicola 

Raluca – VI - 

Menţiune 

 

2 Olimpiada “Lectura ca 

abilitate de viaţă” 

Limba si 

literatura 

romana 

Galben Cornelia  - 

VII – Menţiune  

Dodu Anca – VII – 
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 Menţiune  

Măgurean Denisa – 

VIII- Premiul II 

Flore Daniel – VIII - 

Menţiune 

Dan Nat Ionela – X- 

menţiune 

3 Olimpiada de limbă, 

comunicare și literatură 

română 

Limba si 

literatura 

romana 

 

Cracana Andreea – 

IV – Premiul III 

Tomoroga Teodora – 

IV - Mentiune 

Beşa Răzvan – V-

menţiune 

Galben Cornelia – 

VII – Menţiune 

Flore Daniel – VIII – 

Menţiune 

 

4 Olimpiada “Universul 

cunoaşterii prin lectură” 

Limba si 

literatura 

romana 

 

Beşa Răzvan – V – 

menţiune 

Boaca Nicoleta – VI 

– Menţiune  

Galben Cornelia – 

VII- Premiul III 

Dodu Anca – VII – 

Menţiune 

Filip Teodora – VIII 

– Premiul I 

Măgurean Denisa – 

VIII – Menţiune 

 

5 Concursul de fizica –

chimie,,Impuls 

perpetuum” 

Fizica-Chimie Forfotă Nicola – VI – 

menţiune 

Vlad Mihaela – VII-   

menţiune  

Dodu Anca – VII- 

menţiune 

Ţepeş Lavinia – VII- 

menţiune  

 

6 Olimpiada de istorie Istorie Măgurean Denisa – 

VIII-Premiul II 

Odocheanu Paula 

Denisa – VIII – 

Menţiune 

Orban Anamaria – XI 

– Premiul I 

Zaharie Carmen – XI 

– Premiul II 

Moişan Gabriela  - 

XII - Menţiune 
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7 Concursul ”Memoria 

Holocaustului” 

Istorie Dodu Anca – VII – 

Premiul III 

Galben Cornelia – 

VII – Menţiune 

 

8 Olimpiada de biologie Biologie Dodu Anca – VII – 

Menţiune 

 

9 Concursul “Fii inteligent la 

matematica” 

Matematica Clasa a II-a 

Boros Ilinca, 

Moldovan Ioana, 

Junel Ariana, 

Cracana Petruta, 

Gergely Bogdan, 

Vlad Maria – Premiul 

I 

Tomoroga Liviu – 

Premiul III 

Clasa a III-a 

Gorea Elisa – 

Premiul II 

Clasa a IV-a 

Ilies Dragos , Monda 

Andrei, Tomoroga 

Teodora, Vlad Bianca 

– Premiul I 

Cracana Andreea, 

Gitean Ionut – 

Premiul II 

Rus Carmen – 

Premiul III 

Curea Andreea, 

Galben Diana, Dodu 

Danut – Mentiune 

Vlad Anton, Vrasmas 

Iulia, Mihali 

Loredana, Tomsa 

Raul, Frunzila 

Adrian, Moisan 

Lenuta, Marc 

Laurentiu, Filip 

Mihai, Rusan Marius, 

Moisan Maria – 

Premiul I 

Cioanca Claudiu, 
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Strat Denisa, 

Micusan Sonia, 

Sucilea Bianca, 

Hasnas Claudia, 

Hanganut Adela- 

Premiul III 

10 Concursul 

“Comunicare.Ortografie.ro” 

Limba si lit. 

Romana 

Clasa a II- a 

Moldovan Ioana, 

Junel Ariana, Boros 

Ilinca – Premiul I 

Cracana Petruta – 

Premiul II 

Balan Alexandru – 

Premiul III  

Clasa a IV-a 

Cracana Andreea, Sut 

Luiza Maria – 

Premiul II 

Galben Diana, 

Tomotoga Teodora, 

Gitean Ionut, Pop 

Remus, Vlad Bianca, 

Ilies Dragos – 

Premiul III 

Dodu Danut, Monda 

Andrei, Perseca 

Maria – Mentiune 

Mihali Loredana, 

Moisan Lenuta, Vlad 

Anton, Filip Mihai, 

Rusan Marius, 

Vrasmas Iulia, Lupsa 

Nicoleta – premiul III 

Cioanca Claudiu - 

Mențiune 

 

11 Olimpiada de matematica Matematica Tomoroga Teodora  - 

IV – Mentiune 

Moisan Maria – IV -

mentiune 

Vlad Anton – IV –

menţiune 

 

12 Olimpiada Satelor din 

Transilvania 

Matematică Forfotă Ioana – VI – 

Premiul I – faza 

judeţeană; Menţiune 
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specială – faza 

regională; Premiul III 

– faza naţională 

Măgurean Denisa – 

VIII – Menţiune 

13 Olimpiada de Tehnologia 

Informaţiei 

Tehnologia 

Informaţiei şi 

Comunicării 

Badiu Georgiana – 

IX – Menţiune 

Vidican Ioana 

Bogdana – IX – 

Menţiune 

 

14 Concursul Naţional de 

dezbateri “Tinerii dezbat” 

Socio-umane Bugnariu Anamaria – 

X – menţiune 

Albu Maria – X- 

Menţiune 

Măjeri Robert – X- 

Menţiune 

 

15 Concursul regional de 

creatie literară “România 

între realitate şi ficţiune” 

Istorie/literatură Tănase Iuliana – IX – 

Premiul I 

 

 

16 Concursul naţional de 

proiecte antidrog 

“ÎMPREUNĂ” 

 Echipajul Liceului 

“Radu Petrescu” – 

Premiul II 

 

17 Concursul de desene 

“Respectaţi natura” 

Creaţie plastică Denisa Măgurean – 

VIII – Locul I 

Galben Georgiana – 

XI – Locul II 

 

18 Concursul Internaţional de 

creaţie plastică “Magia 

Toamnei” 

Creaţie plastică Bugnariu Mihai –V – 

Premiul II 

 

19 Concursul de desene 

“DoodleArt.RO” 

Creaţie plastică Leona Benesch – 

VIII – Menţiune 

Koller Antonia – VIII 

– Premiul I 

 

20 Concursul Internaţional de 

creaţie plastică “Odată ca 

niciodată” 

Creaţie plastică Pugna Iulia – VI – 

Premiul III 

 

21 Concursul judeţean de 

creaţie “Spirit de sărbătoare 

zugrăvit prin lumină şi 

culoare” 

Creaţie plastică Vlad Mihaela Maria 

– VII – Premiul I 

 

22 Olimpiada “Meşteşuguri 

artistice tradiţionale” 

Creaţie plastică Borgovan Lucian – 

Premiul I 

Bujor Sergiu – VII- 

Premiul II 

 

23 Concursul Naţional de 

fotografie “ Frumosul prin 

ochi de copil” 

Creaţie plastică Cerceja Amalia   

24 “COMPER” – Matematica- 

etapa I 

Matematica Boros Ilinca, 

Moldovan Ioana, 
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Junel Ariana, 

Cracana Petruta, 

Gergely Bogdan, 

Belean Elena – II – 

Premiul I 

Vlad Maria, Bucnaru 

Elena, Tomoroga 

Liviu – II – Premiul 

II 

Cornea Emilia, 

Nasaudean Alex, 

Valean Ovidiu, Balan 

Alexandru – II – 

Premiul III 

Ilies Georgiana, 

Purcil Giulia – II – 

Mentiune 

Bugnariu Alina, 

Bodașcă Anamaria – 

III – Premiul I 

Pop Mihaela, Monda 

Ioana, Pop Teodora, 

Gorea Elisa, Greab 

Alexandra, Pașcan 

Gheorghe, Oltean 

Simona – III – 

Premiul II 

Bălan Cristina, 

Hangan Maria – III – 

Premiul III 

Tomoroga Teodora, 

Rus Carmen, Galben 

Diana, Perseca Maria 

-  IV – Premiul II 

Vlad Bianca, Pop 

Remus, Cracana 

Andreea, Ilies Dragos 

– IV – Premiul III 

Dodu Danut, Sut 

Luiza – IV – 

Mentiune 

Rusan Marius, 

Moisan Maria, Marc 

Laurentiu, Filip 

Mihai, Vlad Anton, 

Hasnas Denisa, 

Sucilea Bianca, 

Vrasmas Iulia, Mihali 

Loredana, Moisan 
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Lenuta – IV – 

Premiul I 

Tomsa Raul,Frunzila 

Adrian , Hanganut 

Adela, Manarca 

Denisa, Micusan 

Sonia, Kiebler 

Matthias, Lupsa 

Nicoleta – IV – 

Premiul II 

Cioanca Claudiu, 

Forfota Georgiana, 

Neamt Vasile, Strat 

Denisa – IV – 

Premiul III 

25 “COMPER”–  Matematica -  

etapa II 

Matematica Dolha Andrei, 

Moldovan Ioana, 

Junel Ariana, 

Cracana Petruta, 

Gergely Bogdan – II 

– Premiul I 

Nasaudean Alex, 

Vlad Maria, Boros 

Ilinca, Belean Elena, 

Tomoroga Liviu – II 

– Premiul II 

Bucnaru Elena – II – 

Premiul III 

Bodașcă Anamaria, 

Gorea Elisa – III – 

Premiul II 

Greab Alexandra, 

Pop Mihaela, Oltean 

Simona, Pașcan 

Gheorghe, Dragoș 

Ștefania – III – 

Premiul III 

 

26 “COMPER” – Limba 

Romana- etapa I 

Limba romana Boros Ilinca, 

Moldovan Ioana, 

Junel Ariana, Vlad 

Maria, Tomoroga 

Liviu, Gergely 

Bogdan, Belean 

Elena, Bucnaru Elena 

– II – Premiul I 

Valean Ovidiu, Purcil 

Giulia, Ilies 

Georgiana – II – 

Premiul II 
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Cracana Petruta, 

Cornea Emilia, 

Nasaudean Alex, 

Balan Alexandru – II 

– Premiul III 

Bugnariu Alina, 

Gorea Elisa, Orban 

Marius, Bodașcă 

Anamaria – III – 

Premiul I 

Bălan Cristina, 

Pașcan Pașcu 

Gheorghe, Monda 

Ioana, Pop teodora, 

Pop Mihaela – III – 

Premiul II 

Oltean Simona, 

Beblea Andra, 

Pahone Raluca – IV – 

Premiul III 

Cracana Andreea, 

Gatean Ionut, Dodu 

Danut, Galben Diana, 

Galben Sorana, Ilies 

Dragos, Pop Remus – 

IV – Premiul I 

Tomoroga Teodora, 

Rus Carmen, Monda 

Andrei, Vlad Bianca, 

Henris Laura, Perseca 

Maria, Sut Luiza – IV 

– Premiul I 

Tomoroga Teodora, 

Rus Carmen, Monda 

Andrei, Vlad Bianca, 

Henris Laura, Perseca 

Maria, Sut Luiza – IV 

– Premiul II 

Cupsa Balan Stefan, 

Mihuta Andrei – IV – 

Premiul III 

Marc Laurentiu, 

Moisan Maria, Vlad 

Anton –IV – Premiul 

I 

Rusan Marius, Filip 

Mihai, Mihali 

Loredana, Moisan 

Lenuta, Strat Denisa, 
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Sucilea Bianca, 

Frunzila Adrian, 

Cioanca Claudiu, 

Lupsa Nicoleta, 

Forfota Georgiana –

IV – Premiul II 

Hanganut Adela, 

Micusan Sonia, 

Kiebler Matthias, 

Hasnas Denisa, 

Tomsa Raul, Neamt 

Vasile, Vrasmas Iulia 

– IV – Premiul III 

Manarca Denisa, 

Ciurea Ionut  - IV – 

Mentiune 

27 “COMPER”– Limba 

Romana- etapa II 

Limba Romana Boros Ilinca, 

Moldovan Ioana, 

Junel Ariana, Vlad 

Maria, Tomoroga 

Liviu, Gergely 

Bogdan, Belean 

Elena, Cracana 

Petruta, Nasaudean 

Alex – II – Premiul I 

Bucnaru Elena, 

Dolha Andrei – II – 

Premiul II 

Cornea Emilia, 

Valean Ovidiu, Balan 

Alexandru, Purcil 

Giulia, Vlad Maria, 

Ilies Georgiana – II – 

Premiul III 

Tănase traian, Orban 

Marius, Bugnariu 

Alina, Pașcan 

Gheorghe – III – 

Premiul I 

Cot Andrei, Monda 

Ioana, Beblea Andra, 

Gorea Elisa – III – 

Premiul II 

Pop Mihaela, Bălan 

Cristina, Pop 

Teodora, Busuioc 

Anastasia, Greab 

Alexandra, Dragoș 

Ștefania, Bodașcă 
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Anamaria, Pahone 

raluca – III – premiul 

III 

Ilies Dragos, Vlad 

Bianca, Monda 

Andrei, Mihuta 

Andrei, Galben Diana 

– IV – Premiul II 

Cracana Andreea, 

Tomoroga Teodora, 

Rus Carmen, Pop 

Remus – IV – 

Premiul III 

Perseca Maria, 

Galben Sorana, Dodu 

Danut, Sut Luiza – 

IV – Mentiune 

Filip Mihai, Vlad 

Anton, Marc 

Laurentiu, Hanganut 

Adela – IV -     

Premiul II 

Rusan Marius, 

Vrasmas Iulia, 

Moisan Lenuta  - IV  

– Premiul III 

Micusan Sonia, 

Hasnas Denisa, 

Forfota Georgiana, 

Tomsa Raul  - IV - 

Mentiune 

28 “COMPER”– Limba 

Romana- etapa nationala 

Limba romana Moldovan Ioana, 

Gergely Bogdan, 

Junel Ariana, Belean 

Elena, Boros Ilinca – 

II – Premiul I 

 

29 Concursul Gazeta 

matematica junior – etapa I 

Matematica Belean Elena, Junel 

Ariana, Moldovan 

Ioana – II – Premiul 

de excelenta 

Boros Ilinca, Gergely 

Bogdan – II – 

Premiul II 

Vlad Maria – II - 

Mentiune 

 

30 Concursul Gazeta 

matematica junior – etapa 

II 

Matematica Moldovan Ioana, 

Gergely Bogdan – II 

– Premiul de 

excelenta 
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Dolaha Andrei – II _ 

Premiul I 

Junel Ariana – II – 

Premiul II 

Boros Ilinca, Belean 

Elena – II – Premiul 

III 

Tomoroga Liviu, 

Vlad Maria – II - 

Mentiune 

31 Concursul Gazeta 

matematica junior – etapa I 

Matematica Moldovan Ioana, 

Gergely Bogdan, 

Junel Ariana, Belean 

Elena, Boros Ilinca, 

Vlad Maria – II – 100 

de puncte 

 

32 Concursul GMJ – etapa 

nationala 

Matematica Moldovan Ioana, 

Junel Ariana – II – 

Premiul I 

 

33  Pasaport pentru cultura  Tomoroga Liviu, 

Gergely Bogdan, 

Purcil Giulia, Boros 

Ilinca – II – Premiul I 

Dolha Andrei, 

Moldovan Ioana, 

Junel Ariana, 

Cracana Petruta, 

Bucnaru Elena, 

Nasaudean Alex, 

Moldovan Adriana, 

Vlad Maria, Balan 

Alexandru – II – 

Premiul II 

Ilies Georgiana, 

Forfota Ionut, Cornea 

Emilia – II – Premiul 

III 

Bruj Marian, Valean 

Ovidiu, Robu Diana 

– II – Mentiune 

Frunzila Adrian, 

Moisan Lenuta, 

Mihali Loredana, 

Tomsa Raul, Hasnas 

Claudia, Vrasmas 

Iulia, Filip Mihai, 

Moisan Maria, Vlad 

Anton, Micusan 

Sonia – IV -             
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Premiul I 

Rusan Marius, Kiebler 

Matthias, Forfota 

Georgiana, Strat 

Denisa,  Hanganut  

Adela,   Marc 

Laurentiu      Cioanca 

Claudiu,           Lupsa 

Nicoleta,           

Andreica Marian – IV -  

Premiul II                

Manarca 

Denisa,Sucilea Bianca, 

Neamt Vasile, Ciurea 

Ionut  - IV - Premiul  

III 

34 Cupa debutantului Initiere in 

orientare 

Galben Ionut – III – 

Premiul I 

Hoalba Cristian – III 

– Premiul III 

Lazarut Marius, 

Cosofret Catalin – III 

– Mentiune 

 

 

REZULTATE LA CONCURSURI SPORTIVE:  

Nr. 

crt. 

Olimpiada/Concursul Disciplina Premii/Menţiuni 

obţinute 

Observaţii 

1 Handbal Handbal 

gimnaziu 

Locul I faza pe 

centru  - băieţi 

Locul I faza 

judeteana – băieţi 

Locul III faza zonala 

– băieţi 

Locul I faza pe 

centru – fete 

 

2 Fotbal  Locul V faza 

judeteana – băieţi 

liceu 

Locul III faza pe 

centru-băieţi 

gimnaziu 
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IV. ANALIZA SWOT 

IV.1. DOMENIUL CURRICULUM –ului 

PUNCTE  TARI: 

 fundamentarea planului de 

şcolarizare pe două filiere şi cinci 

profile, în raport cu  resursele din 

reţeaua de invatamant şi nevoile 

comunităţii;  

 personal didactic calificat in 

proportie de 100% 

 realizarea concordanţei între 

resursele materiale/umane şi oferta de 

curriculum; 

 existenţa în şcoală a tuturor 

documentelor elaborate la nivel de 

trunchi comun şi curriculum la 

decizia şcolii; 

 existenţa programelor şcolare, 

auxiliare curriculare (manuale, caiete 

de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri 

de documente, probleme, ghiduri 

metodologice, CD-uri); 

 elaborarea  curriculum-ului 

este în concordanţă cu idealul 

educaţional; 

 creativitatea şi 

profesionalismul cadrelor didactice 

demonstrate în actul educaţional şi 

managementul clasei; 

 existenta si derularea unor 

programe de pregatire suplimentara 

diferentiata a elevilor pentru examene 

şi concursuri precum şi pentru 

recuperarea elevilor cu probleme; 

 evaluarea formativă  şi 

sumativă realizată  prin metode 

alternative; 

 antrenarea unui număr mare 

de elevi la concursurile şcolare şi 

olimpiade,  concursuri sportive 

şcolare;  

 atitudinea pozitivă şi motivată 

a elevilor faţă de educaţia pe care o 

furnizează şcoala, demonstrată prin 

rezultatele la concursurile şcolare; 

 admiterea în învăţământul 

superior  a peste 90% din totalul 

PUNCTE SLABE: 

 Centrarea proiectelor 

didactice, uneori, pe continuturi si nu 

pe competente 

 Deficitul de echipamente 

moderne care sa permita utilizarea 

softurilor educationale in fiecare clasa 

 Oportunitatea limitata de 

acces a elevilor in CDI, pentru 

desfasurarea unui numar mai mare 

de activitati cu intreaga clasa – 1200 

de elevi la  un singur CDI 

 utilizarea, în continuare, şi a 

strategiilor didactice tradiţionale, 

datorită modului de evaluare impus 

de examenele naţionale; 

 impunerea numărului mic de 

opţionale care  împiedică 

diversificarea ofertei educaţionale; 
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elevilor de clasa a XII-a care au 

promovat examenul de bacalaureat; 

 toate  cadrele didactice  

utilizeaza auxiliarele curriculare 

moderne (fişe de lucru, portofolii, 

prezentări Power point) 

 CDS atractiv   

 Majoritatea absolventilor 

clasei a VIII-a urmeaza cursurile in 

cadrul Liceului”Radu Petrescu”.                        

OPORTUNITĂŢI: 

 Legea Educatiei nationale 

1/2011 

 folosirea mijloacelor audio-

vizuale şi a INTERNET-ului; 

 prestigiul scolii in comunitate 

si in zona, fapt dovedit de transferul 

masiv de populatie scolara; 

 disponibilitatea şi implicarea 

cadrelor didactice în elaborarea, 

accesarea şi implementarea unor 

proiecte educaţionale finantate prin 

fonduri nerambursabile; 

 existenţa parteneriatelor cu 

agenţii economici din zonă, unde 

elevii îşi desfăşoară instruirea 

practică (SC Raal SA); 

 schimburi de experienta cu 

scoli din tara si stainatate; 

 Formarea continua a cadrelor 

didactice prin participarea la cursuri 

la nivelul CCDBN; 

 Posibilitatea de a organiza in 

scoala cursuri de formare continua 

oferite de institutii abilitate. 

AMENINŢĂRI: 

 scăderea interesului elevilor 

pentru studiu, din cauza conţinutului 

programelor şcolare care se axează 

preponderent pe învăţământul 

informal şi mai puţin pe cel formal; 

 conţinutul stufos al 

programelor şcolare necorelat cu 

numărul redus de ore alocat de 

trunchiul comun la unele discipline;  

 insuficienta sau inexistenta 

manualelor scolare; 

 

 

       

IV. 2. DOMENIUL RESURSE UMANE 

PUNCTE  TARI: 

 încadrarea şcolii cu cadre 

didactice calificate în proportie de 

100%;  

 asigurarea formării periodice 

a personalului didactic   

 interesul cadrelor didactice 

pentru perfecţionarea continuă 

    PUNCTE  SLABE: 

 efectivul mare de elevi în 

majoritatea claselor; 

 inexistenta unui consilier in 

scoala; 

 imposibilitatea monitorizarii 

riguroase a activitatilor extrascolare 

de catre echipa manageriala, datorita 
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materializată prin activităţile 

metodico-ştiinţifice, cursuri de 

formare (Consiliere şi orientare 

profesională, Intel-teach, cursuri de 

Mentorat, TIC avansat, Competenţe 

TIC, etc); 

 solicitarea din partea ISJBN a 

participării cadrelor didactice din 

unitatea noastră şcolară în comisiile 

de corectare şi elaborare a 

subiectelor pentru olimpiade şi 

concursuri şcolare 

judeţene/interjudeţene cât şi în 

comisiile de evaluare a examenelor 

naţionale. 

 existenţa în cadrul colectivului 

de cadre didactice a 4 metodişti 

ISJBN; 

 existenţa în şcoală a unui 

logoped, a unui învăţător itinerant 

pentru elevii cu CES; 

 obţinerea calificativului 

FOARTE BINE  la inspecţiile 

tematice ale ISJBN; 

 existenţa unui personal 

didactic auxiliar calificat; 

 realizarea cifrei de şcolarizare 

propusă şi atragerea spre Liceul 

”Radu Petrescu” a absolvenţilor de 

gimnaziu cu rezultate bune şi foarte 

bune; 

 implicarea activă a elevilor în 

activitatea Liceului prin structurile 

existente; 

 existenta Asociatiei parintilor 

si colaborarea eficienta cu echipa 

manageriala si cadrele didactice; 

 informarea permanentă a 

elevilor în legătură cu ceea ce  se 

petrece în şcoală prin: panouri de 

afişaj, membrii Consiliului Şcolar al 

Elevilor, activităţi în cadrul orelor de 

dirigenţie, pagina web, pagina de 

Facebook;  

 colaborarea permanentă cu 

părinţii în cadrul şedinţelor lunare, a 

lectoratelor, şi a activităţilor 

extracurriculare;  

 existenţa relaţiilor 

numarului mare de activitati; 

 volumul mare de munca al 

Consilierului educativ, coordonator 

CEAC, fara posibilitatea de 

remunerare; 

 existenta unui singur angajat 

la serviciul de paza determina  

imposibilitatea asigurarii securitatii 

elevilor din toate unitatile 

subordonate Liceului. 
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interpersonale prielnice unui mediu 

educaţional deschis, stimulativ. 

OPORTUNITĂŢI: 

 reglementările MENCS privind 

creditele obţinute prin formarea 

continuă (organizate de universităţi, 

Casa Corpului Didactic. şi O.N.G.-

uri) ; 

 colaborăre eficienta cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Bistriţa-Năsăud, Casa Corpului 

Didactic Bistriţa-Năsăud; 

 stilul de muncă al Consiliului de 

Administraţie şi Consiliului 

Profesoral; 

 existenţa unor 

parteneriate/colaborare cu 

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, 

Fundaţia pentru Integrare Europeană 

Sigma, Asociaţia „Învierea” Susenii 

Bîrgăului (sesiuni de formare a 

cadrelor didactice, procese de educatie 

non-formala a elevilor, ateliere de 

excelenta, activitati integrate cu 

parintii si alti membrii ai comunitatii, 

initierea si derulare de proiecte 

extrascolare, proiecte de sustinere si 

asistenta  adresate  copiilor cu 

dificultati de invatare si altor elevi 

care  provin din familii vulnerabile  – 

servicii tip after-school (masa, teme), 

Unitatea Socio-Medicală Susenii 

Bîrgăului, Unitatea Militară Prundu 

Bîrgăului; 

AMENINŢĂRI: 

 supraîncărcarea cadrelor didactice 

cu sarcini şi activităţi care afecteaza 

procesul instructiv-educativ; 

 dezinteresul unor părinţi reduce 

implicarea familiei în activitatea 

şcolară, fapt reflectat prin 

performanţele şcolare slabe şi prin 

relaţia profesor-elev-părinte în actul 

educaţional; 

 Regresul demografic; 

 Elevii proveniti din familii 

dezorganizate sau cu parintii plecati 

la munca in strainatate poate 

conduce spre abandon scolar. 

 

 

 

   

IV. 3. DOMENIUL RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

PUNCTE TARI:  

 îmbunătăţirea permanenta a 

bazei materiale prin dotarea 

cabinetelor şi laboratoarelor cu 

materiale didactice şi mobilier nou; 

 sponsorizarea concursurilor 

sportive  sau a altor activităţi 

PUNCTE  SLABE: 

 cuantumul insuficient al 

fondurilor destinate de Primărie 

cheltuielilor de reparaţii a sălii 

festive, a  localurilor de şcoală; 

 inexistenta unui capitol 

bugetar care sa permita stimularea 
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extraşcolare de către agenţii 

economici locali, Asociaţia 

Propietarilor de Pădure Valea 

Bîrgăului, Primaria Prundu 

Bîrgaului, Primăria Bistriţa 

Bîrgăului si Asociatia de parinti; 

 serviciile de secretariat şi 

contabilitate au fost dotate cu 

copiatoare, calculatoare, imprimante 

şi programe pentru întocmirea 

statelor de plată, fişelor fiscale, 

diplome şi a foilor matricole; 

 o bibliotecă cu fond de carte în 

limba română (30 700 volume) şi un 

Centru de Informare şi Documentare 

dotat cu cărţi, publicaţii, enciclopedii,  

6 calculatoare cu conexiune la 

INTERNET; 

 există un Cabinet de 

logopedie; 

 există mijloace moderne de 

informare (INTERNET) şi didactice 

auxiliare (televizoare, DVD-playere, 

CD-playere, retroproiectoare, 

videoproiectoare, laptop-uri, cameră 

video, aparat foto,  etc);  

 amplasamentul favorabil al 

şcolii, în localitatea reprezentativă a 

Văii Bîrgăului; 

 obtinerea de finantare pentru 

amenajarea cabinetelor medicale 

(medicina generala si stomatologie) si 

a cabinetului multimedia. 

 buna colaborare cu Consiliul 

local; 

 colaborarea eficienta cu 

Asociatia parintilor prin sustinerea 

unor activitati din scoala (trupa de 

teatru); 

 finalizarea noului local de 

gradinita; 

 reamenajarea coridoarelor din 

Localul I si II; 

 existenta unor spatii care se 

inchiriaza pentru obtinerea unor 

resurse extrabugetare; 

 existenta site-ului scolii; 

 existenta unei retele proprii de 

Internet; 

elevilor premianţi la diferite 

concursuri si olimpiade şcolare;  

 numarul mic de sponsorizari 

obtinute de la agentii economici din 

cauza dificultatilor legislative sau a 

dezinteresului acestora; 

 localul III -   gimnaziu este 

inadecvat pentru defasurarea 

procesului instructiv –educativ 

(spatiul a fost proiectat initial ca 

internat ) 
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 incheierea unui parteneriat 

public-privat intre Liceul „Radu 

Petrescu” si Asociatia Invierea 

pentru buna functionare a Gradinitei 

cu program prelungit – Susenii 

Birgaului; 

 desfasurarea orelor de 

practica a claselor de profil mecanic, 

la SC RAAL, unde este amenajat un 

laborator de sudura si o sala de curs; 

 majoritatea spatiilor sunt 

amenajate conform standardelor 

europene; 

 finantarea per elev asigura 

posibilitatea derularii unui proces 

educativ in conditii optime cat si 

derularea unor investitii. 

OPORTUNITĂŢI: 

 accesul la programe judeţene 

şi europene de dezvoltare; 

 colaborare cu Consiliul Local 

sau cu alte instituţii din judet; 

 responsabilizarea elevilor 

pentru întreţinerea bazei materiale; 

 accesare de fonduri europene 

pentru constructia unui nou local 

pentru gimnaziu; 

AMENINŢĂRI: 

 ritmul accelerat al 

schimbărilor tehnologice conduce la 

uzura morală rapidă a dotărilor 

existente (calculatoarele din 

cabinetele de informatica sunt 

depreciate moral); 

 legea achizitiilor publice 

 suspendarea avizului ISU 

pentru localul III; 

 inexistenta fondurilor in 

vederea angajarii unei firme de paza. 

 

 

 

IV.4. DOMENIUL  DEZVOLTĂRII ŞCOLARE 

PUNCTE TARI:  

 adaptarea  ofertei educaţionale 

în funcţie de nevoile şi interesele 

elevilor şi comunităţii; 

 identificarea continuă a 

nevoilor de formare pe plan local şi 

zonal; 

 existenţa unui site funcţional 

pentru promovarea imaginii şcolii; 

 organizarea Zilei „Portilor 

deschise”, a Balului Bobocilor, Balul 

Majoratului. 

 activităţile/serviciile 

PUNCTE  SLABE: 

 inexistenta unei Sali de sport 

pentru ciclul primar; 

 inexistenta unui spatiu de 

cazare in scoala pentru elevii 

implicati in proiecte; 

 insuficienta implicare a 

parintilor in activitati extrascolare. 
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educaţionale şi rezultatele şcolare  

sunt cunoscute; 

 incurajarea implicarii elevilor 

in viata scolii. 

 Parteneriate cu universitati de 

prestigiu in vederea unei bune 

consilieri profesionale; 

 Sustinerea unei echipe de 

teatru la nivelul liceului, avand ca 

scop cultivarea abilitatilor artistice; 

 Existenta proiectului 

”Revelatie estetica prin culoare”, 

realizat in colaborare cu Liceul 

„Corneliu Baba” in scopul 

dezvoltarii abilitatilor artistice si 

imbogatirea patrimoniului scolii cu 

lucrari realizate de elevi sub 

indrumarea maestrului Marcel 

Lupse. 

OPORTUNITĂŢI: 

 îmbunătăţirea relaţiilor de 

colaborare cu actualii parteneri 

precum şi identificarea unor noi 

parteneri şi colaboratori în vederea 

derulării unor  proiecte educaţionale 

naţionale şi europene ( de tip 

Comenius, POSDRU, Erasmus, etc); 

 participarea cadrelor didactice 

la cursuri de formare pentru scriere 

de proiecte 

 accesarea de proiecte europene 

care sa implice colaborarea cu 

institutii scolare din strainatate; 

 accesarea de proiecte europene 

pentru parteneriate cu institutii de 

invatamant din strainatate;  

AMENINŢĂRI: 

 scăderea randamentului şcolar 

şi creşterea absenteismului cauzat de 

plecarea părinţilor în străinătate, 

lăsându-şi copii în grija rudelor de 

gradul I-II care nu se implică 

suficient în problemele şcolii; 

 

 

 

IV. 5. DOMENIUL DEZVOLTĂRII RELAŢIILOR COMUNITARE 

PUNCTE  TARI: 

  realizarea unei colaborari 

reciproc avantajoasă cu comunitatea 

locală prin identificarea nevoilor de 

educaţie; 

 încheierea convenţiilor cadru 

cu diverşi agenţi economici ; 

      PUNCTE SLABE: 

 numar scazut de proiecte 

internationale la nivelul unitatii, 

datorita lipsei de experienta a 

profesorilor in scrierea proiectelor 
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 existenţa programelor 

educaţionale  în derulare; 

 colaborarea cu Consiliul 

Părinţilor prin reprezentantul 

acestora în Consiliul de 

Administraţie şi şedinte lunare cu 

părinţii; 

 colaborarea cu alţi parteneri 

educaţionali: poliţia, cabinetele 

medicale, Biserica, ONG-uri, Direcţia 

de Sănătate Publică, etc. 

 participarea la actiunile 

programului Strategia Nationala de 

Actiune Comunitara. 

 

OPORTUNITAŢI: 

 disponibilitatea unor firme de 

a colabora; 

 disponibilitatea unor şcoli din 

spaţiul european de a derula 

programe comune; 

 dezvoltarea unei culturi 

educaţionale care să stimuleze 

comunicarea deschisă, participarea şi 

inovaţia; 

 initierea unui program after-

school pentru clasele primare si 

gimnaziale in colaborarea cu 

Asociatia Invierea; 

 organizarea unor activităţi 

pentru implicarea factorilor de 

decizie: reprezentanţi ai 

Inspectoratului  Şcolar Judeţean 

Bistriţa-Năsăud, reprezentanţi ai 

comunităţii, părinţi şi elevi. 

AMENINŢĂRI: 

 schimbări de ordin social şi 

economic; 

 timpul liber limitat al 

părinţilor poate duce la slaba lor 

implicare în activităţile şcolii; 

 organizarea defectuoasă a 

activităţilor de parteneriat poate 

conduce la diminuarea efectelor lor 

 lipsa fondurilor pentru 

asigurarea unei mese calde; 

 

 

 

 



    Liceul „Radu Petrescu” 

    Prundu-Bîrgăului, Str. Principală, Nr. 513   

   Tel/fax 0263265329  

MINISTERUL EDUCAŢIEI 
NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

 

36 
 

 

V. FORMULAREA STRATEGIEI 

          

V.1. SCOPUL GENERAL   

   Creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un parteneriat deschis, cu 

implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali. 

          

V.2. PRIORITĂȚI MANAGERIALE. ȚINTE STRATEGICE ALE 

INSTITUȚIEI  

1. Asigurarea unui management eficient bazat pe motivare, implicare, participare la nivelul 

şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de 

beneficiari;  

2. Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează iniţiativa, 

creativitatea şi folosirea la maximum a potenţialităţilor elevilor cu asigurarea condiţiilor optime 

de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate;  

3. Optimizarea procesului didactic din Liceul „Radu Petrescu” prin utilizarea mijloacelor 

moderne de predare – învăţare şi comunicare, a tehnologiilor informaţiei şi comunicării, 

creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să 

contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, 

exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean. 

4. Stimularea performanţei şi excelenţei. Dezvoltarea spiritului competitiv şi de cetăţenie 

activă, creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei 

incluzive şi a valorilor democraţiei;  

5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, 

naţionale şi europene, promovarea tradițiilor locale și dezvoltarea abilităților si competențelor 

antreprenoriale in scopul integrării viitorilor absolvenți pe piața muncii la nivel local, 

județean și național. 

V.3. OBIECTIVE OPERAŢIONALE PROPUSE 

- intrainstituţionale  
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1. Descentralizarea instituțională și asigurarea calităţii educaţiei prin creşterea atractivităţii 

învăţării,diversificarea metodelor şi practicilor didactice,deplasarea accentului de la caracterul 

informativ la cel formativ, de la reproducere la iniţiativă şi creativitate;  

2. Performarea unui management de calitate în şcolile cu personalitate juridică;  

3. Asigurarea accesului egal și sporit la o educaţie de calitate pentru grupurile dezavantajate, 

creşterea participării la educaţie; 

4. Educarea elevului în spiritul respectului faţă de valorile naţionale, faţă de tradiţiile poporului 

nostru, dar şi al celorlalte popoare, faţă de moştenirea culturală proprie dar şi în spiritul 

multiculturalitatii. 

5. Evaluarea cu sens de dezvoltare, dezvoltarea de proiecte şi parteneriate comunitare;  

6. Eficienţă, efectivitate, profesionalism în ceea ce priveşte resursa umană în sistem;  

7. Accentuarea dimensiunii educative şi extraşcolare;  

8. Armonizarea strategică privind parteneriatele europene, creşterea implicării în proiecte şi 

schimburi de experienţă. 

 - interinstituţionale  

1. Promovarea şi favorizarea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală şi educaţională;  

2. Stimularea creării şi funcţionării unor parteneriate cu mediul economic pentru elaborarea unei 

oferte educaţionale care să favorizeze absorbţia pe piaţa forţei de muncă;  

3. Dezvoltarea unor parteneriate cu universităţi pentru diversificarea ofertei de formare 

profesională;  

4. Stimularea şi aprecierea activităţii extraşcolare şi a rezultatelor deosebite obţinute de elevi şi 

cadrele didactice prin premiere şi publicitate, site-ul scolii, expozitii, prin organizarea de 

expoziţii;  

5. Intreprinderea unor campanii de sensibilizare a comunității locale, agenților economici și 

autorităților locale pentru sprijinirea educației și interculturalităţii; 

 

 

Tinta strategica 1 

 

Asigurarea unui management eficient bazat pe motivare, implicare, participare la nivelul 

şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de 

beneficiari;  
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 Opţiunea  strategică 1 – Colaborarea tuturor cadrelor didactice pentru a crea o echipa care 

sa lucreze impreuna pentru analiza pertinenta a impactului activitatii didactice asupra 

elevului. 

 Opţiunea  strategică 2 – Eficientizarea activităţilor ce încurajează spiritul de echipă, 

cooperarea, înţelegerea, susţinerea reciprocă, exprimarea opiniilor, negocierea 

 Opţiunea  strategică 3 – Formarea educatorilor, educabililor pentru lucrul în echipă, pentru 

implicare, participare, responsabilizare. 

 

 

Dezvoltarea 

curriculară 

 

- Cultivarea unui sistem de valori şi a eticii manageriale 

bazate pe transparenţă, comunicare şi  înţelegere, în care 

atribuţiile şi responsabilităţile să fie cunoscute şi respectate 

la fiecare nivel: al conducerii, pe arii curriculare, pe 

domenii de probleme, pe discipline, pe clase; 

- Derularea unor activităţi didactice de calitate, în 

perspectiva egalizării şanselor, a realizării educaţiei de 

bază pentru toţi şi pentru fiecare a învăţării pe tot parcursul 

vieţii. 

- Realizarea ofertei educaţionale a Liceului „Radu 

Petrescu”; stabilirea curriculumului la decizia şcolii. 

Întocmirea programelor pentru disciplinele CDS. 

- Desfăşurarea activităţilor curriculare cu accent pe 

activitatea în echipe, pe flexibilitatea comportamentelor şi 

adaptabilitate.  

- Eficientizarea activităţilor ce încurajează spiritul de 

echipă, cooperarea, înţelegerea, susţinerea reciprocă, 

exprimarea opiniilor, negocierea; 

- Stimularea activităţilor ce încurajează apartenenţa la 

grupuri multiple. 

-Păstrarea/ introducerea în CDS a disciplinelor ce dezvoltă 

strategii de comunicare, de negociere, etc. 

Devoltarea bazei materiale 

şi atragerea de resurse 

financiare 

 - Continuarea atragerii unor importante resurse financiare, 

materiale pentru reabilitare, modernizare, dotare 

- Completarea achiziţionării mijloacelor moderne audio-

vizuale, materialelor  didactice şi de informare. 

- Amenajarea unui cabinet multimedia şi dotarea lui cu 

Tablă Smart şi mobilier adecvat, 

- Construcţia unui nou corp de clădire pentru clasele V-

VIII 

- Dotarea celor 2 cabinete medicale (medicină generală şi 

stomatologie) 
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Termene de realizare 2016 – 2020 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

- Dezvoltarea competenţelor manageriale 

-  Participarea echipei manageriale, a şefilor de catedră la 

cursuri de management educaţional; 

- Formarea educatorilor, educabililor pentru lucrul în 

echipă, pentru implicare, participare, responsabilizare. 

- Formarea / dezvoltarea competenţelor digiale. 

Dezvoltarea 

relatiilor 

comunitare 

Relaţii de colaborare cu Primăria, cu ISJ, cu alte instituţii 

ale comunităţii, cu  Asociaţia Părinţilor. 

- Desfăşurarea unor acţiuni de voluntariat la nivelul 

comunităţii, astefel încât elevii să devină cetăţeni activi, 

responsabili. 

 

 

Rezultate aşteptate: 

 

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

către responsabilii de comisii şi a conducerii şcolii; 

- Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate şi mai 

bune printr-un management de calitate; 

-  O imagine bună în comunitate şi în afara acesteia; 

 - O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi; 

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

activitǎţilor educative, el creează mediului educogen în clasǎ, coeziunea şi dinamica grupului, 

rezolvă cu tact pedagogic problemele grupului. 

 

Tinta strategica 2 

 Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează iniţiativa, creativitatea 

şi folosirea la maximum a potenţialităţilor elevilor, asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de 

siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate;  

 

 

 Opţiunea  strategică 1 – Asigurarea unei monitorizări de tip competiţional şi managerial 

parcurgerea integrală  a programei şi a C.D.S. utilizând cele mai eficiente mijloace şi 

metode pentru stimularea interesului elevilor; 
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 Opţiunea  strategică 2 – Asigurarea bazei logistice pentru  evaluarea elevilor claselor a II-a, 

a IV-a, a VI-a şi a VIII-a, pentru olimpiade şcolare, pentru activităţile educative şi sportive, 

extracurriculare şi concursurile şcolare 

 Opţiunea  strategică 3 – Întreţinerea bazei materiale existente şi îmbunătăţirea acesteia prin 

diverse mijloace de atragre a resurselor 

 

 

Dezvoltarea 

curriculară 

 

- Valorificarea tuturor momentelor propice în cadrul orelor, 

în vederea menţinerii unui ambient plăcut şi stimulativ, în 

favoarea elevilor 

- Implementarea curriculum-ului şcolar, prin parcurgerea 

integrală  a programei şi a C.D.S. utilizând cele mai 

eficiente mijloace şi metode pentru stimularea interesului 

elevilor; 

 - Valorificarea rezultatelor evaluărilor in proiectarea 

demersului didactic; 

 - Diversificarea ofertei de opţionale, prin propunerea unor 

programe personalizate, atractive 

 

 

Dezvoltarea bazei materiale 

şi atragerea de resurse 

financiare 

  

- Asigurarea bazei logistice pentru evaluarea elevilor 

claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a, pentru olimpiade 

şcolare, 

pentru activităţile educative şi sportive, extracurriculare şi 

concursurile şcolare 

- Menţinerea în stare de bună funcţionare a sistemului de 

supraveghere video 

- Întreţinerea bazei materiale existente şi îmbunătăţirea 

acesteia prin diverse mijloace de atragere a resurselor 

 

Termene de realizare 2016 – 2020 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

- Participarea cadrelor didactice la cursuri de pregatire 

profesionala 

- Analiza progresului școlar și întocmirea planurilor 

remediale 

- Monitorizarea respectarii de către elevi şi personalul 

şcolii a legislaţiei în vigoare, a prevederilor 

Regulamentului intern 

- Pregătirea elevilor capabili de performanţă în vederea 

participării lor la concursuri şi olimpiade şcolare; 

- Implicarea elevilor în vederea responsabilizarii 

individuale și colective prin activităţi curriculare și de 

participare activă la activitățile școlii 
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Dezvoltarea 

relatiilor 

comunitare 

- Elaborarea de proiecte educationale in colaborare cu 

firme private din mediul local  

-Reactualizarea parteneriatelor în vederea creşterii 

siguranţei elevilor şi cadrelor didactice, pentru combaterea 

delincvenţei juvenile şi a manifestarilor violente, a 

absenteismului, prin realizarea unor ore de consiliere şi 

orientare cu participarea cadrelor de poliţie 

-- Iniţierea elevilor în adoptarea unui comportament 

adecvat în 

situaţii de urgenţă prin simulările semestriale şi prin orele 

de dirigenţie în colaborare cu ISU 

 

 

 

Rezultate aşteptate: 

 

- Cadrele didactice sa realizeze proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi 

orientare şi activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă; 

- Creșterea numărului elevilor implicaţi în activităţi educative şcolare şi extraşcolare , a interesul 

elevilor faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii ; 

-  Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate de admitere în liceu ; 

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

siguranţă din şcoală; 

- Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat sa fie îmbunătăţit 

 

Tinta strategica 3.  

 

Stimularea performanţei şi excelenţei. Dezvoltarea spiritului competitiv şi de cetăţenie activă, 

creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii 

elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a 

valorilor democraţiei. 

 

 Opţiunea  strategică 1 – Promovarea învăţării prin implicarea activ-participativă şi prin 

experimente stimulatoare. 

 Opţiunea  strategică 2 – Evaluarea de parcurs şi finală concretizată în performanţe şi 

excelenţă ale elevilor, la olimpiade, concursuri şcolare, examene (teste naţionale, admitere, 

bacalaureat), 

 Opţiunea  strategică 3 – Diversificarea ofertei de opţionale, prin propunerea unor programe 

personalizate, atractive 
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 Opţiunea  strategică 4 – Implementarea curriculum-ului şcolar, prin parcurgerea integrala a 

programei şi a C.D.S. utilizând cele mai eficiente mijloace şi metode pentru stimularea 

interesului elevilor 

 
 

Dezvoltarea 

curriculară 

 

- Cunoașterea de către toate cadrele didactice a documentelor de 

politică educaţională elaborate extern şi intern (MEN, ISJ, 

școală) și implementarea lor prin planurile specifice ale 

catedrelor, comisiilor de specialitate 

 - Implementarea curriculum-ului şcolar, prin parcurgerea 

integral a programei şi a C.D.S. utilizând cele mai eficiente 

mijloace şi metode pentru stimularea interesului elevilor; 

 - Valorificarea rezultatelor evaluărilor in proiectarea demersului 

didactic; 

 - Diversificarea ofertei de opţionale, prin propunerea unor 

programe personalizate, atractive 

 - Proiectarea diferenţiată a demersului didactic 

 - Promovarea învăţării prin implicarea activ-participativă şi prin 

experimente stimulatoare. 

Dezvoltarea bazei materiale 

şi atragerea de resurse 

financiare 

 

 - Îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii si diversificarea 

suporturilor documentare din CDI 

-Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice 

în găsirea de sponsori pentru derularea de 

activități educative  

Termene de realizare 2016 – 2020 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

- Perfecţionarea cadrelor didactice pentru utilizarea şi 

eficientizarea metodelor de predare activ-participative, pentru 

inițierea şi dezvoltarea de proiecte din perspectiva unei 

dezvoltări durabile 

- Pregătirea elevilor capabili de performanţă în vederea 

participării lor la concursuri şi olimpiade şcolare; 

- Implicarea elevilor în vederea responsabilizarii individuale și 

colective prin activităţi curriculare și de participare activă la 

activitățile școlii 

 

Dezvoltarea 

relatiilor 

comunitare 

- Valorificarea şi îmbogăţirea elementelor valoroase din tradiţia 

şcolii şi promovarea lor în comunitate prin organizarea de 

activităţi, prezentarea rezultatelor în rapoarte informative ,revista 

şcolii, site-ul școlii, , etc. 

- Colaborarea cu autoritățile locale și cu alți parteneri de la nivel 

local şi judeţean implicate în actul educaţional, în derularea de 

proiecte şi programe de dezvoltare școlară. 

 

Rezultate aşteptate: 
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 Toate cadrele didactice sa realizeze proiectarea demersului didactic în conformitate cu 

documentele de politică educaţională; 

 Cresterea interesului elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent 

de promovabiliate în creștere și scăderea ratei absenteismului; 

 Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în liceu; 

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

învățare; 

 Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale. 

 

Tinta strategica 4.  

Optimizarea procesului didactic din Liceul „Radu Petrescu” prin utilizarea mijloacelor 

moderne de predare – învăţare şi comunicare, a tehnologiilor informaţiei şi comunicării, 

creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să 

contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, 

exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean. 

 

Opţiunea  strategică 1 – - Introducerea în procesul de predare – învăţare a mijloacelor moderne 

audio – vizuale (indiferent de disciplina de învăţământ), realizarea lecţiilor în sistem informatizat; 

Opţiunea  strategică 2 – Proiectarea responsabilă a activităţilor pentru săptămâna “Scoala altfel ”, 

în vederea implicării elevilor în activităţi în comunitate şi activităţi de voluntariat 

Opţiunea  strategică 3 – Implicarea unui număr mare de elevi în activităţi educative, participarea la 

concursuri artistice şi sportive, indiferent de etnie, apartenenţă religioasă 

 

Dezvoltarea 

curriculară 

 

- Introducerea în procesul de predare – învăţare a 

mijloacelor moderne audio – vizuale (indiferent de 

disciplina de învăţământ). 

- Realizarea lecţiilor în sistem informatizat. 

- Diversificarea CDS pe problematica tehnologiei şi 

comunicării si folosirea Internetului în activitatea de 

învăţare. 

-Propunerea de către fiecare diriginte şi învăţător a unui 

program de activităţi extracurriculare la sugestia şi cu 

participarea tuturor elevilor; 

Dezvoltarea bazei materiale 

şi atragerea de resurse 

financiare 

 - Completarea calculatoarelor performante din dotare. 

- Extinderea reţelei de Internet 
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Termene de realizare 2016 – 2020 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

- Formarea personalului didactic pentru utilizarea 

mijloacelor moderne, pentru predarea informatizată; 

- Implicarea unui număr mare de elevi în activităţi 

educative, participarea la concursuri artistice şi sportive, 

indiferent de etnie, apartenenţă religioasă. 

Dezvoltarea 

relatiilor 

comunitare 

- Programe de parteneriat prin care achiziţionăm mijloace 

didactice moderne 

- Diseminarea în comunitate a activităţilor desfăşurate de 

şcoală, în vederea creşterii vizibilităţii şcolii şi întărirea 

imaginii acesteia în comunitate. 

- Menţinerea colaborării şcoală- familie -comunitate prin 

activităţi şi acţiuni la care participă elevii şcolii şi care fac 

să crească prestigiului acesteia în comunitate; 

 

Rezultate aşteptate:  

- Toate cadrele didactice sa propuna activităţi educative în conformitate cu interesele elevilor şi ale 

comunităţii, în perspectiva îndeplinirii misiunii şcolii; 

- Creşterea numărului de  proiecte educative desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional, în care 

şcoala este implicată; 

 - Cresterea interesului elevilor şi al părinţilor pentru activitatea educativă ,  concretizat în iniţiative 

din partea acestora, numărul participanţilor, calitatea activităţilor desfăşurate; 

-  Rezultate foarte bune obţinute la concursurile cu tematică educativă propuse de ISJ, MEN sau de 

alţi parteneri educaţionali; 

- Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de activităţile educative desfăşurate; 

- Consiliul elevilor sa devina mai vizibil în viaţa şcolii. 

 

Tinta strategica 5.  

 

Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, 

naţionale şi europene, promovarea traditiilor locale , dezvoltarea abilitatilor si competentelor 

antreprenoriale in scopul integrarii viitorilor absolventi pe piata muncii la nivel local, 

judetean si national. 

Motivarea alegerii ţintei :  

1. Valorificarea experientei în derularea proiectelor atât la nivel județean/național cât si la nivel 

internațional 

1.Posibilitatea instituţiilor de învăţământ de a aplica pentru derularea de proiecte de mobilitate sau 

parteneriate strategice.  
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2.Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin participare 

la proiecte naţionale dar mai ales europene .  

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

îndeplini misiunea.  

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

 5. Necesitatea integrarii tinerilor absolventi pe piata muncii atat la nivel local , national, european.  

6. Dezvoltarea abilitatilor si competentelor antreprenoriale, factori de succes in vederea integrarii 

europene a comunitatii locale. 

 

 Opţiunea  strategică 1 – Promovarea traditiilor locale si dezvoltarea abilitatilor si 

competentelor antreprenoriale in scopul integrarii viitorilor absolventi pe piata muncii 

Opţiunea  strategică 2 – Intierea unor ateliere in vederea valorificarii traditiilor locale si a 

produselor de artizanat. 

 Opţiunea  strategică 3 – Iniţierea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG:-uri, firme 

private; 

 

Dezvoltarea 

curriculară 

 

- Antrenarea cadrelor didactice şi a elevilor  pentru 

desfăşurarea unor proiecte de parteneriat strategic sau de 

mobilitate a cadrelor didactice şi a elevilor, cu 

aplicabilitate în activităţile curriculare; 

- Realizarea de proiecte comune cu alte şcoli (lingvistice, 

de cercetare, excursii tematice etc.) din zonă, din ţară şi 

din străinătate 

Devoltarea bazei materiale 

şi atragerea de resurse 

financiare 

-  Iniţierea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG:-

uri, firme private; 

- Intierea unor ateliere in vederea valorificarii traditiilor 

locale si a produselor de artizanat. 

Termene de realizare 2016 – 2020 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

- Valorificarea abilitatilor si cunostintelor profesorilor si 

elevilor raportate la traditiile locale 

- Informarea cadrelor didactice cu privire la oportunităţile 

de colaborare europeană ; 
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- Diseminarea în cadrul unor activităţi specifice, pe site-

ul şcolii, a experienţei participării la programele europene 

şi aplicarea în activitatea şcolară. 

Dezvoltarea 

relatiilor 

comunitare 

- Valorificara experientei oamenilor din comunitatea 

locala in realizarea produselor traditionale si promovarea 

lor la nivel local si international. 

 Popularizarea activităţii şcolii, a rezultatelor obţinute de 

elevi şi cadre didactice în cadrul proiectelor în comunitate 

şi în afara acesteia (mass-media, internet, publicaţii, 

revista şcolii), în vederea creşterii prestigiului şcolii şi a 

sentimentului de apartenenţă al elevilor şi al cadrelor 

didactice; 

- Iniţierea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG:-

uri, firme private; 

- Continuarea parteneriatelor cu institutiile din cadrul 

comunităţii .cale a unor 

 

Rezultate aşteptate: 

- Cadre didactice formate în programe de dezvoltare”manager de proiect”/ „evaluator proiect”; 

- Realizarea de proiecte  pentru obţinerea de granturi pentru proiecte strategice sau de mobilitate; 

- Cresterea interesului elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare , participarea in cadrul 

atelierelor in care vor fi confectionate si  valorifica produse de artizanat . 

- Cresterea motivatiei tuturor cadrelor didactice si a elevilor de a participa la realizarea de proiecte 

in vederea promovarii traditiilor locale si a dezvoltarii culturii antrprenoriale ; 

- 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. 

 

Resurse strategice in vederea realizării  prioritatilor strategice. 

-  Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, comunitatea locală; 

 - 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; surse financiare din bugetul local si extrabugetare. 
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- Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, 

legislație actualizată  

 - Resurse de experientă şi expertiză : echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, 

formatori, mentori din cadrul școlii și, dacă este cazul, experți din exterior   

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

perspectiva unei dezvoltării scolare durabile si pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI   

- Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, primarie, Consiliu local.
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VI. PLAN OPERAȚIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016 – 2017         

Realizarea viziunii si misiunii asumate de Liceul ”Radu Petrescu” se bazeză pe  următoarele 

valori instituţionale: 

 Colaborarea/ parteneriatul: colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşim 

cunoştinţele dobândite pentru a ne îmbunătăţi activitatea.  

 Dialogul: suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaţionali să caute soluţii 

creative în folosul beneficiarilor primari, secundari şi terţiari ai învăţământului.  

 Inovaţia: ne străduim să fim pro-activi, să facem lucrurile altfel, dar cât mai bine. 

 Implicarea: asigurăm realizarea proiectelor noastre prin inovaţie şi leadership. 

 Excelenţa: suntem hotărâţi să depăşim aşteptările celorlalţi prin profesionalism şi eficienţă. 

 Responsabilitatea: ne asumăm întreaga responsabilitate pentru dezvoltarea învăţământului 

la nivel local , urmărind continuu interesul beneficiarilor noştrii şi dovedind respect pentru 

lege, cultură şi pentru comunitatea în care trăim. 

 

 

Îndeplinirea misiunii formulate implică: 

• un management modern, flexibil şi puternic ancorat în realitatea economică şi socială a 

comunităţii locale; 

• profesionalism şi dăruire din partea întregului colectiv al unităţii; 

• asigurarea unui învăţământ accesibil şi performant, bazat pe utilizarea şi integrarea eficientă a 

metodelor şi mijloacelor moderne de instruire, care să asigure şi să stimuleze egalitatea şanselor, 

toleranţa, spiritul de echipă, creativitatea, responsabilitatea personală şi colectivă, dorinţa şi efortul 

pentru creşterea continuă a performanţei; 

• formarea şi dezvoltarea personalităţii celor instruiţi, în mod armonios, cu accent pe orientarea şi 

consilierea lor şcolară, socială şi în alegerea carierei; 

• implicarea în rezolvarea unor probleme sociale ale comunităţii locale, prin organizarea diverselor 

forme de educare şi modalităţi de formare continuă a adulţilor; 

• sprijinirea dezvoltării sociale şi economice locale şi zonale, prin iniţierea şi derularea de proiecte 

comunitare şi de integrare europeană, prin colaborare şi parteneriat cu agenţi economic locali şi cu 

diverse instituţii şi asociaţii interesate.   
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Tinta strategica 1 

Asigurarea unui management eficient bazat pe motivare, implicare, participare la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării 

activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari;  

 Opţiunea  strategică 1 – Colaborarea tuturor cadrelor didactice pentru a crea o echipa care sa lucreze impreuna pentru analiza pertinenta a 

impactului activitatii didactice asupra elevului. 

 Opţiunea  strategică 2 – Eficientizarea activităţilor ce încurajează spiritul de echipă, cooperarea, înţelegerea, susţinerea reciprocă, 

exprimarea opiniilor, negocierea 

 Opţiunea  strategică 3 – Formarea educatorilor, educabililor pentru lucrul în echipă, pentru implicare, participare, responsabilizare. 

 

 

DOMENII STRATEGICE 

Ţinta Domeniul curricular 
Domeniul financiar şi a 

dotărilor materiale 

Domeniul  resurse 

umane 
Domeniul relaţiilor comunitare 

1. Asigurarea unui 

management 

eficient, bazat pe 

motivare, 

implicare, 

participare 

- Derularea unor activităţi 

didactice de calitate, în 

perspectiva egalizării 

şanselor, a realizării 

educaţiei de bază pentru 

toţi şi pentru fiecare a 

învăţării pe tot parcursul 

vieţii. 

- Realizarea ofertei 

educaţionale a Liceului 

„Radu Petrescu”; stabilirea 

- Continuarea atragerii unor 

importante resurse financiare, 

materiale pentru reabilitare, 

modernizare, dotare 

- Completarea achiziţionării 

mijloacelor moderne audio-

vizuale, materialelor  didactice 

şi de informare. 

- Dezvoltarea 

competenţelor 

manageriale 

Formare în 

managementul calităţii 

- Formarea educatorilor, 

educabililor pentru 

lucrul în echipă, pentru 

implicare, participare, 

responsabilizare. 

- Formarea / dezvoltarea 

- Relaţii de colaborare cu 

Primăria, cu ISJ, cu alte instituţii 

ale comunităţii, cu  Asociaţia 

Părinţilor. 

- Desfăşurarea unor acţiuni de 

voluntariat la nivelul comunităţii, 

astefel încât elevii să devină 

cetăţeni activi, responsabili. 
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DOMENII STRATEGICE 

Ţinta Domeniul curricular 
Domeniul financiar şi a 

dotărilor materiale 

Domeniul  resurse 

umane 
Domeniul relaţiilor comunitare 

curriculumului la decizia 

şcolii. Întocmirea 

programelor pentru 

disciplinele CDS. 

- Desfăşurarea activităţilor 

curriculare cu accent pe 

activitatea în echipe, pe 

flexibilitatea 

comportamentelor şi 

adaptabilitate.  

- Eficientizarea 

activităţilor ce încurajează 

spiritul de echipă, 

cooperarea, înţelegerea, 

susţinerea reciprocă, 

exprimarea opiniilor, 

negocierea; 

- Stimularea activităţilor ce 

încurajează apartenenţa la 

grupuri multiple. 

-Păstrarea/ 

introducerea în CDS a 

disciplinelor ce dezvoltă 

competenţelor digiale. 
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DOMENII STRATEGICE 

Ţinta Domeniul curricular 
Domeniul financiar şi a 

dotărilor materiale 

Domeniul  resurse 

umane 
Domeniul relaţiilor comunitare 

strategii de comunicare, de 

negociere, etc.  

 

Pentru realizarea Ţintei 1, managerii şi profesorii vor urmări: 

 

OBIECTIVE 

 

ACTIUNI INDICATORI DE 

PERFORMANTA 

TERMEN PERSOANE 

REPONSABILE 

COLABOR

ATORI 

COST / 

SURSA DE 

FINANTARE 

RISCURI 

- Să asigure o relaţie 

funcţională, 

coerentă, bazată pe 

motivare, implicare 

şi participare la 

nivelul Liceului 

„Radu Petrescu” şi 

la nivelului clasei de 

elevi. 

 

Adaptarea 

metodelor de 

lucru şi a întregii 

activităţi a 

personalului 

didactic în 

vederea 

îndeplinirii 

descriptorilor de  

performanţa din 

standardele  de 

acreditare şi 

referinţă 

-100% din cadrele 

didactice să cunoască 

indicatorii şi 

descriptorii de 

performanţă  

Permanent CEAC 

 

Echipa 

manageriala 

- -fara 

finantare 

- Lipsa de interes 

pentru 

cunoasterea 

standardelor de 

calitate in randul 

anumitor cadre 

didactice 

-Lipsa motivatiei 

cunoasterii 

acestor standarde 

datorita 

mentalitatii  

-Să coordoneze 

desfăşurarea unor 

activităţi didactice 

Realizarea 

analizei şi 

diagnozei 

Rapoartele de analiză 

scot 

în evidenţă progresul 

Octombrie 

2016 

Director 

adjunct 

Responsabili 

- --fara 

finantare 

- Efectuare cu 

intarziere a 

documentelor de 
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de calitate ai cărei 

beneficiari direcţi 

sunt elevii; să ofere 

un model posibil de 

urmat. 

 

activităţii 

desfăşurate 

în cadrul 

comisiilor 

metodice şi pe 

probleme, 

activităţii 

educative, în 

cadrul altor 

compartimente 

din cadrul scolii 

 

 

făcut 

şi punctele slabe 

comisii 

metodice 

analiza şi 

diagnoza 

a activităţii 

desfăşurate în 

cadrul comisiilor 

metodice, 

datorita 

programului 

incarcat al 

profesorilor 

- Să dezvolte un 

management eficient 

al resurselor umane 

printr-o bună 

selecţie a 

personalului 

didactic. 

 

Perfecţionarea 

personalului prin 

studiu individual, 

documentare 

ştiinţifică, 

participare la 

cercurile 

metodice, 

sesiuni de 

comunicare 

metodico-

ştiinţifică, 

simpozioane, 

80% din cadrele 

didactice sa obtina 

diplome, 

adeverințe de 

participare 

Permanent Director 

Resp. comisie 

perfecționare 

CCD BN, 

ISJ BN 

SIVECO, 

alti 

furnizori 

de 

programe 

de 

perfection

are 

- Bugetul de 

stat 

Finantare 

proprie sau 

proiecte 

educationale 

-Lipsa fondurilor  

şi a timpului 

necesar pregatirii 

activitatilor 

proiectului 

-Desfăşurarea  

cursurilor în 

timpul 

saptamanii 

/programului 

şcolar 

- Evenimente 

personale 
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schimburi de 

experienţă, 

seminarii de 

formare 

nedorite ale 

personalului 

didactic 

- Să dezvolte un 

management al 

resurselor materiale 

centrat pe economie, 

eficienţă, 

efectivitate. 

 

Inaugurarea 

noului local de 

grădiniţă 

Dotarea celor 2 

cabinete medicale 

(medicină 

generală şi 

stomatologie) 

Amenajarea unui 

cabinet 

multimedia şi 

dotarea lui cu 

Tablă Smart şi 

mobilier adecvat 

Realizarea 100% a 

obiectivelor pana la 

finalizarea anului 

scolar 2016-2017 

 Oct. 2016 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

2017 

Director  

CA 

Serviciul 

Contabilitate 

Primar 

Consiliul 

local 

Primar 

Consiliul 

local 

 

 

 

 

Primar 

Consiliul 

local 

Buget local / 

Finanţare 

MENCS 

Buget local 

 

 

 

Buget local 

 

- Lipsa 

fondurilor de la 

bugetul local sau 

fonduri 

insuficiente; 

- Modificarea 

politicilor 

guvernamentale 

- modificarea 

legislatiei in 

domeniu 

- Să promoveze 

imaginea Liceului 

„Radu Petrescu”  

prin intermediul 

parteneriatelor, al 

mediei locale şi 

centrale. 

 

- Implementarea 

de proiecte la 

nivelul 

Consiliului 

elevilor în 

vederea 

interiorizării 

sentimentului de 

-Arhiva foto 

-Proiectele 

implementate 

-Creşterea numărului 

elevilor 

care obţin premii la 

concursuri sau 

bisemestrial -Consilier 

educativ 

-Responsabili 

Consiliul 

elevilor 

-Diriginti 

-Profesori 

-Asociatia 

de parinti 

Institutii 

de 

invataman

t 

preunivers

-Fonduri 

proprii 

-Foduri din 

sponsorizari 

-Alte suse 

extrabugetre 

- Lipsa 

fondurilor de la 

bugetul local sau 

fonduri 

insuficiente; 

- Modificarea 

politicilor 
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apartenenţă la 

şcoală şi 

dezvoltării 

culturii 

organizaţionale la 

elevi 

- Organizarea 

zilelor școlii 

participă la 

activităţi 

-Diplomele obţinute 

-Programe de 

activitate 

itar 

partenere 

- 

Autoritatil

e locale si 

mass-

media 

 

guvernamentale 

- modificarea 

legislatiei in 

domeniu 

Rezultate aşteptate: 

-  Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii desfăşurate de către responsabilii de comisii şi a conducerii 

şcolii; 

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

-  O imagine bună în comunitate şi în afara acesteia; 

 - O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi; 

- Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune - dirigintele este atât managerul clasei, cât şi al activitǎţilor educative, el creează mediului 

educogen în clasǎ, coeziunea şi dinamica grupului, rezolvă cu tact pedagogic problemele grupului. 

 

Tinta strategica 2 

 Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează iniţiativa, creativitatea şi folosirea la maximum a potenţialităţilor 

elevilor, asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate;  

 Opţiunea  strategică 1 – Asigurarea unei monitorizări de tip competiţional şi managerial parcurgerea integrală  a programei şi a C.D.S. 

utilizând cele mai eficiente mijloace şi metode pentru stimularea interesului elevilor; 
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 Opţiunea  strategică 2 – Asigurarea bazei logistice pentru  evaluarea elevilor claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a, pentru olimpiade 

şcolare, pentru activităţile educative şi sportive, extracurriculare şi concursurile şcolare 

 Opţiunea  strategică 3 – Întreţinerea bazei materiale existente şi îmbunătăţirea acesteia prin diverse mijloace de atragre a resurselor 

DOMENII STRATEGICE 

Ţinta Domeniul curricular 
Domeniul financiar şi a 

dotărilor materiale 

Domeniul  resurse 

umane 

Domeniul relaţiilor 

comunitare 

2. Realizarea unui 

demers didactic 

activ – participativ, 

care încurajează 

iniţiativa, 

creativitatea şi 

folosirea la 

maximum a 

potenţialului 

elevilor 

-Descongestionarea, 

esenţializarea şi abordarea 

interdisciplinară şi 

transdisciplinară a 

conţinuturilor disciplinelor 

de învăţământ. 

 - Parcurgerea traseelor 

personalizate de formare. 

 - Transformarea elevului 

în partener de învăţare. 

 - Învăţarea pe fond 

problematizant; abordarea 

metodelor active. 

 - Stimularea iniţiativei, 

creativităţii, aptitudinilor 

de cercetare, de 

investigare, descoperirea  

talentelor elevilor prin 

activităţi extraşcolare 

(trupa de teatru, implicarea 

- Continuarea achiziţionării 

unor mijloace moderne de 

învăţare, a unor materiale 

informative (softuri 

educaţionale, dicţionare, atlase, 

hărţi, albume) 

 

 

 

 

 

- Procurarea si achizitionarea 

materialelor de lucru ( panze, 

decoruri, culori, inramarea 

tablourilor) prin surse 

extrabugetare 

- Tabere de creatie sustinute de 

Asociatia de parinti , Asociatia 

Invierea si sponsori( Consiliul 

local si Ocolul Silvic Bistrita-

- Formarea /abilitarea 

personalului didactic 

pentru un demers activ – 

participativ. 

- Participarea la programe 

locale, guvernamentale, 

internaţionale. 
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DOMENII STRATEGICE 

Ţinta Domeniul curricular 
Domeniul financiar şi a 

dotărilor materiale 

Domeniul  resurse 

umane 

Domeniul relaţiilor 

comunitare 

elevilor în proiectul 

realizat in colaborare cu 

Liceul de Arte „Corneliu 

Baba”) 

- Păstrarea/ 

introducerea în CDS a 

disciplinelor ce 

promovează activităţile 

centrate pe elev. 

Birgaului) 

 

Pentru realizarea Ţintei 2, managerii şi profesorii vor urmări: 

OBIECTIVE 

 

ACTIUNI INDICATORI DE 

PERFORMANTA 

TERMEN PERSOANE 

REPONSABILE 

COLABORATORI COST / SURSA 

DE FINANTARE 

RISCURI 

- Să desfăşoare 

activităţi 

didactice activ-

participative, 

centrate pe 

elev. 

- Realizarea unui 

set de teste 

predictive la 

nivelul Liceului 

„Radu Petrescu” 

- Evaluarea 

ritmică a elevilor 

– diversificarea 

formelor de 

evaluare utilizate 

-Identificarea 

punctelor slabe  
şi elaborarea 
planurilor de 
îmbunătăţire  
- Elaborarea 
rapoartelor de 
monitorizare 
internă 
semestriale a 
rapoartelor de 
autoevaluare şi 

Permanent Resp. Comisii 

metodice 

Profesorii 

 

Asociaţia de 

părinţi 

Consiliul Şcolar 

al Elevilor 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Lipsa 

chestionarelor 

standardizate 

si lipsa 

deprinderilor 

de a interpreta 

si analiza 

rezultatele 
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în procesul 

instructiv-

educativ 

a planurilor de 
îmbunătăţire 
anuale 

- Să formeze 

competenţe de 

investigare, de 

cercetare, să 

dezvolte 

iniţiativa şi 

creativitatea 

elevilor. 

- Elaborarea 

programelor de 

pregătire pentru 

elevi 

- Monitorizarea 

aplicarea şi 

interpretarea 

rezultatelor 

obţinute de elevi 

la testele iniţiale 

, testele de 

evaluare curentă 

, testele de 

evaluare 

sumativă şi va 

monitoriza 

planurile 

remediale 

propuse de 

responsabilii de 

catedre 

-98 % dintre 

elevi vor 

participa la 

evaluarea 

iniţială 

 

-La clasele cu 

media generală 

sub 6 se vor 

realiza activităţi 

de pregătire 

remedială 

Permanent Echipa 

manageriala 

Resp. Comisii 

metodice 

Profesorii 

Asociaţia de 

părinţi 

Consiliul Şcolar 

al Elevilor 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

-Motivaţia 

scazută a 

elvilor pentru 

învăţare 

 

-Programe 

încarcate care 

nu permit 

programe 

remediale în 

timpul 

lecţiilor 

-Să coordoneze 

lucrări de 

creaţie, de 

cercetare 

(Parteneriatul 

Inregistrarea 

proiectului in 

calendarul CAEJ 

si continuarea 

Raportul de 

activitate al 

activitatilor 

desfasurate in 

Oct.2016 

Martie-aprilie 

2017 

Echipa 

manageriala 

Resp. Comisii 

metodice 

Asociaţia de 

părinţi 

Consiliul Şcolar 

al Elevilor 

Finantare 

proprie sau 

proiecte 

educationale 

-Lipsa 

fondurilor  şi 

a timpului 

necesar 
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cu Liceul de 

Arte „Corneliu 

Baba”, trupa de 

teatru). 

activitatilor 

inscrise pentru 

perioada 2016-

2020 

anul scolar 

2015-2016 

Profesorii Bugetul local 

Sponsorizare 

pregatirii 

activitatilor 

proiectului 

-Desfăşurarea  

cursurilor în 

timpul 

saptamanii 

/programului 

şcolar 

- Să creeze 

oportunităţi 

pentru o 

educaţie 

complexă 

bazată pe 

dezvoltarea 

competenţelor-

cheie, a 

civismului, a 

voluntariatului, 

într-o societate 

dinamică. 

 

- monitorizarea 
şi consilierea 
personalului 
didactic pentru 
adaptarea 
demersurilor 
didactice la 
învăţarea 
centrată pe elev 
şi pe dobândirea 
competenţelor 
cheie 

- Cresterea 

numarului de 

proiecte 

educationale  

( minim 5 

proiecte / an) 

bazate pe 

dezvoltarea 

competenţelor-

cheie, a 

civismului, a 

voluntariatului 

Permanent Echipa 

manageriala 

Resp. Comisii 

metodice 

Profesorii 

Asociaţia de 

părinţi 

Consiliul Şcolar 

al Elevilor 

Bugetul local 

Sponsorizare 

firme, ONG-uri 

implicate in 

activitati de 

voluntariat 

-Motivaţia 

scazută a 

elvilor pentru 

învăţare 

-Programe 

încarcate care 

nu permit 

programe 

remediale în 

timpul 

lecţiilor 

- Să iniţieze şi 

să realizeze 

proiecte 

educaţionale si 

să disemineze 

-Participarea 

personalului de 

conducere  a 

cadrelor didactice  

la  activităţi de 

Cresterea 

numarului de 

proiecte 

educationale 

Permanent Echipa 

manageriala 

Resp. Comisii 

metodice 

Asociaţia de 

părinţi 

Consiliul Şcolar 

al Elevilor 

Bugetul de stat 

Finantare 

proprie sau 

proiecte 

-Motivaţia 

scazută a 

elvilor pentru 

învăţare 
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informaţia în 

comunitate 

formare continuă 

în domeniul 

managementului 

educaţional şi 

financiar 

 

 ( minim 5 

proiecte / an) 

intregistrate in 

CAEN / CAEJ  

Profesorii 

 

educationale -Programe 

încarcate care 

nu permit 

programe 

remediale în 

timpul lecţiilor 

 

Rezultate aşteptate: 

- Cadrele didactice sa realizeze proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi educative având în vedere 

asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă; 

- Creșterea numărului elevilor implicaţi în activităţi educative şcolare şi extraşcolare , a interesul elevilor faţă de păstrarea bunurilor şi a 

ambientului şcolii ; 

-  Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate de admitere în liceu ; 

- Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de condiţiile de siguranţă din şcoală; 

- Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat sa fie îmbunătăţit 

 

Tinta strategica 3.  
 

Stimularea performanţei şi excelenţei. Dezvoltarea spiritului competitiv şi de cetăţenie activă, creşterea calităţii procesului instructiv-

educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei 

incluzive şi a valorilor democraţiei. 

 Opţiunea  strategică 1 – Promovarea învăţării prin implicarea activ-participativă şi prin experimente stimulatoare. 

 Opţiunea  strategică 2 – Evaluarea de parcurs şi finală concretizată în performanţe şi excelenţă ale elevilor, la olimpiade, concursuri 

şcolare, examene (teste naţionale, admitere, bacalaureat), 

 Opţiunea  strategică 3 – Diversificarea ofertei de opţionale, prin propunerea unor programe personalizate, atractive 
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 Opţiunea  strategică 4 – Implementarea curriculum-ului şcolar, prin parcurgerea integrala a programei şi a C.D.S. utilizând cele mai 

eficiente mijloace şi metode pentru stimularea interesului elevilor 

 
 

DOMENII STRATEGICE 

Ţinta Domeniul curricular 
Domeniul financiar şi a 

dotărilor materiale 

Domeniul  resurse 

umane 
Domeniul relaţiilor comunitare 

3. Stimularea 

performanţei, a 

excelenţei. 

Dezvoltarea 

spiritului 

competitiv. 

- Evaluarea de parcurs şi 

finală concretizată în 

performanţe şi excelenţă: 

ale elevilor, la olimpiade, 

concursuri şcolare, 

examene (teste naţionale, 

admitere, bacalaureat), ale 

profesorilor, la examene, 

grade didactice; în 

coordonarea elevilor 

performanţi. 

- Stimularea spiritului 

competitiv, a performanţelor 

prin premierea celor mai buni 

elevi;premierea profesorilor 

coordonatori. 

- Implicarea şi angajarea 

profesorilor cu potenţial 

în obţinerea 

performanţelor şi a 

excelenţei. 

- Implicarea comunităţii locale în 

premierea olimpicilor. 

- Oportunităţi acordate de 

instituţii de învăţământ superior 

pentru elevii performanţi 

 

Pentru realizarea Ţintei 3, managerii şi profesorii vor urmări: 

 

OBIECTIVE 

 

ACTIUNI INDICATORI DE 

PERFORMANTA 

TERMEN PERSOANE 

REPONSABILE 
COLABOR

ATORI 

COST / 

SURSA DE 

FINANTA

RE 

RISCURI 

Să îndrume şi 

coordoneze 

Asigurarea aplicării 

Curriculum-ului 

- crestere la 

100% a 

Permanent Director 

Comisia de 

ISJBN Bugetul 

de stat 

-Lipsa interesului 

pentru educatie a 
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elevii pentru 

obţinerea 

performantelor 

la evaluările de 

parcurs şi la 

evaluările 

finale (Examen 

de competenţă 

profesională, 

Bacalaureat, 

Evaluare 

Nationala). 

Naţional,în conformitate 

cu planurile cadru şi 

programele şcolare în 

vigoare 

promovabilitatii 

la examenele 

nationale 

 

curriculum 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Profesori 

Bugetul 

local 

elevilor 

-Lipsa interesului 

părinţilor pentru 

educatia copiilor 

-Lipsa motivaţiei 

pentru invatare a 

elevilor 

-Lipsa metodelor şi 

instrumentelor de 

evaluare a tuturor 

competenţelor cheie 
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- Să îndrume şi 

coordoneze 

elevii pentru 

obţinerea 

performanţelor, 

excelenţei la 

olimpiade / 

concursuri 

şcolare, la 

sesiuni de 

comunicări 

ştiinţifice, 

competiţii 

sportive etc. 

Adaptarea/diversificarea 

ofertei curriculare la 

decizia şcolii în 

concordanţă cu 

interesele şi nevoile 

elevilor, cu resursele de 

care dispune şcoala 

- cresterea 

numarului de 

elevi participanti 

la concursurile 

scolare cu 10% 

- cresterea cu 

10% a numarului 

total de premii di 

distinctii,  

Permanent Director 

Comisia de 

curriculum 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Profesori 

Asociaţia 

de părinţi 

Consiliul 

Şcolar al 

Elevilor 

Bugetul 

de stat 

Bugetul 

local 

-Lipsa interesului 

pentru educatie a 

elevilor 

-Lipsa interesului 

părinţilor pentru 

educatia copiilor 

-Lipsa motivaţiei 

pentru invatare a 

elevilor 

-Lipsa metodelor şi 

instrumentelor de 

evaluare a tuturor 

competenţelor cheie 

-  Să formeze 

echipe 

reprezentative 

competitive la 

nivel judeţean 

şi naţional 

- activitati de 

diseminare a 

rezultatelor obtinute in 

anul precedent in scopul 

motivarii elevilor de a 

participa la astfel de 

competitii ; 

- cresterea 

numarului de 

elevi participanti 

la concursurile 

scolare cu 10% 

- cresterea cu 

10% a numarului 

total de premii di 

distinctii, 

Permanent Director 

Comisia de 

curriculum 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Profesori 

Asociaţia 

de părinţi 

Consiliul 

Şcolar al 

Elevilor 

Bugetul 

de stat 

Bugetul 

local 

Sponsori 

locali 

si/sau 

judeteni 

 -Lipsa interesului 

pentru educatie a 

elevilor 

-Lipsa interesului 

părinţilor pentru 

educatia copiilor 

-Lipsa motivaţiei 

pentru invatare a 

elevilor 

-Lipsa metodelor şi 

instrumentelor de 

evaluare a tuturor 

competenţelor cheie 
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- Să consilieze 

şi orienteze 

elevii pentru 

alegerea unei 

cariere de 

succes. 

- monitorizarea şi 
consilierea personalului 
didactic pentru 
adaptarea demersurilor 
didactice la învăţarea 
centrată pe elev şi pe 
dobândirea 
competenţelor cheie 

- aplicarea in cadrul 

orelor de consiliere si 

orientare scolara de 

teste specifice 

- 100% elevii 

claselor a IX-a  

vor completa 

chestionare  

pentru 

determinarea 

stilului de 

invatare. 

Octombrie 

2016 

- Consilier  

şcolar 

-Diriginţii 
 

ONG-uri, 

firme 

private, 

Universita

ti 

  

- Lipsa timpului 

pentru activitati de 

monitorizare si 

consiliere scolara 

-Lipsa metodelor şi 

instrumentelor de 

evaluare a tuturor 

competenţelor cheie 

 

-  Să formeze 

un corp 

profesoral bine 

pregătit. 

 

- Identificarea nevoilor 

de formare a cadrelor 

didactice 

- Parcurgerea etapelor 

specifice perfecționării 

prin obținerea gradelor 

didactice 

90% din cadrele 

didactice sa 

participe la 

cursuri de 

formare 

profesionala 

Permanent CEAC 

Responsabil 

Formare 

continua 

Institutii 

de formare 

CCD - BN 

Finantare 

proprie a 

cadrelor 

didactice

sau 

proiecte 

educatio

nale 

Desfasurarea 

cursurilor in timpul 

saptamanii/ 

programului scolar 

- Lipsa motivatiei 

cadrelor didactice 

- Pretul cursurilor de 

formare 

 

Rezultate aşteptate: 

 Toate cadrele didactice sa realizeze proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de politică educaţională; 

 Cresterea interesului elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de promovabiliate în creștere și scăderea ratei 

absenteismului; 

 Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în liceu; 
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 Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare-învățare; 

 Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale. 

 

Tinta strategica 4.  

Optimizarea procesului didactic din Liceul „Radu Petrescu” prin utilizarea mijloacelor moderne de predare – învăţare şi comunicare, a 

tehnologiilor informaţiei şi comunicării, creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să 

contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean. 

Opţiunea  strategică 1 – - Introducerea în procesul de predare – învăţare a mijloacelor moderne audio – vizuale (indiferent de disciplina de 

învăţământ), realizarea lecţiilor în sistem informatizat; 

Opţiunea  strategică 2 – Proiectarea responsabilă a activităţilor pentru săptămâna “Scoala altfel ”, în vederea implicării elevilor în activităţi în 

comunitate şi activităţi de voluntariat 

Opţiunea  strategică 3 – Implicarea unui număr mare de elevi în activităţi educative, participarea la concursuri artistice şi sportive, indiferent de 

etnie, apartenenţă religioasă 

 

 

DOMENII STRATEGICE 

Ţinta Domeniul curricular 
Domeniul financiar şi a 

dotărilor materiale 

Domeniul  resurse 

umane 
Domeniul relaţiilor comunitare 

4. Optimizarea 

procesului didactic 

din Liceul „Radu 

Petrescu” prin 

utilizarea 

mijloacelor 

moderne de 

- Introducerea în procesul 

de predare – învăţare a 

mijloacelor moderne audio 

– vizuale (indiferent de 

disciplina de învăţământ). 

- Realizarea lecţiilor în 

sistem informatizat. 

- Completarea calculatoarelor 

performante din dotare. 

- Extinderea reţelei de Internet 

- Formarea personalului 

didactic pentru utilizarea 

mijloacelor moderne, 

pentru predarea 

informatizată. 

- Programe de parteneriat prin 

care achiziţionăm mijloace 

didactice moderne. 
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DOMENII STRATEGICE 

Ţinta Domeniul curricular 
Domeniul financiar şi a 

dotărilor materiale 

Domeniul  resurse 

umane 
Domeniul relaţiilor comunitare 

predare – învăţare 

şi comunicare, a 

tehnologiilor 

informaţiei şi 

comunicării. 

- Diversificarea CDS pe 

problematica tehnologiei şi 

comunicării. 

- Desfasurarea unui numar 

mai mare de ore in CDI 

pentru valorificarea in 

conditii optime a bazei 

materiale a CDI -ului 

- Folosirea Internetului în 

activitatea de învăţare. 

 

Pentru realizarea Ţintei 4, managerii şi profesorii vor urmări: 

 

OBIECTIVE 

 

ACTIUNI INDICATORI DE 

PERFORMANTA 

TERMEN PERSOANE 

REPONSABILE 

COLABORATORI COST / SURSA 

DE FINANTARE 

RISCURI 

- Să 

îmbogăţească 

baza didactică 

materială a 

Liceului „Radu 

Petrescu”  . 

 

Dotarea 

cabinetelor de 

informatică cu 

calculatoare 

noi 

Atragerea de 

fonduri 

extrbugetare si 

repartizarea lor 

conform 

prioritatilor  

( cresterea cu 

50% a veniturilor 

2016-2020 Director 

CA 

Informatician 

 Surse 

extrabugetare 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

- Lipsa 

fondurilor de la 

bugetul local 

sau fonduri 

insuficiente; 

- Modificarea 

politicilor 

guvernamentale 
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din fondurilor 

extrabugetare ) 

- modificarea 

legislatiei in 

domeniu 

- Să integreze 

mijloacele 

moderne audio-

vizuale, 

calculatorul în 

activitatea 

curriculară, 

extracurriculară.  

 

 Formarea si 

consolidarea 

competenţelor 

cheie: Metode 

de învăţare 

activă, centrate 

pe elev, 

utilizarea TIC 

-90% din 

personalul 

didactic să 

participe la 

activități de 

formare continuă 

organizate la 

nivelul şcolii , 

CCD/alți furnizori 

autorizați 

Bisemestrial Resp. Formare 

continua 

CCD BN, ISJ 

BN 

SIVECO, alti 

furnizori de 

programe de 

perfectionare 

Finantare 

proprie sau 

proiecte 

educationale 

-Orar incarcat 

 

-Lipsa 

fondurilor  şi a 

timpului 

necesar 

pregatirii 

activitatilor 

proiectului 

-Desfăşurarea  

cursurilor în 

timpul 

saptamanii 

/programului 

şcolar 

- Să utilizeze 

TIC în predare-

învăţare. 

 

-Organizarea 

orarului  lab.de 

informatica  

-Verificarea 

activitatilor 

profesorilor la 

CDI 

-asigurarea 

calitatii actului 

educational prin 

folosirea 

mijloacelor 

moderne de catre 

90% dintre elevii 

scolii 

Bisemestrial Echipa 

manageriala 

Resp. Comisii 

metodice 

 

- --fara finantare - Orarul incarct 

al laboratorului 

de informatica 

- Orarul 

incarcat al 

agendei de 

activitati CDI 

Rezultate aşteptate:  
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- Toate cadrele didactice sa propuna activităţi educative în conformitate cu interesele elevilor şi ale comunităţii, în perspectiva îndeplinirii 

misiunii şcolii; 

- Creşterea numărului de  proiecte educative desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional, în care şcoala este implicată; 

 - Cresterea interesului elevilor şi al părinţilor pentru activitatea educativă ,  concretizat în iniţiative din partea acestora, numărul participanţilor, 

calitatea activităţilor desfăşurate; 

-  Rezultate foarte bune obţinute la concursurile cu tematică educativă propuse de ISJ, MEN sau de alţi parteneri educaţionali; 

- Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de activităţile educative desfăşurate; 

- Consiliul elevilor sa devina mai vizibil în viaţa şcolii. 

 

Tinta strategica 5.  

Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene, promovarea traditiilor 

locale , dezvoltarea abilitatilor si competentelor antreprenoriale in scopul integrarii viitorilor absolventi pe piata muncii la nivel local, 

judetean si national. 

Motivarea alegerii ţintei :  

 Valorificarea experientei în derularea proiectelor atât la nivel județean/național cât si la nivel internațional 

1.Posibilitatea instituţiilor de învăţământ de a aplica pentru derularea de proiecte de mobilitate sau parteneriate strategice.  

2.Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin participare la proiecte naţionale dar mai ales europene .  

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

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

 5. Necesitatea integrarii tinerilor absolventi pe piata muncii atat la nivel local , national, european.  

6. Dezvoltarea abilitatilor si competentelor antreprenoriale, factori de succes in vederea integrarii europene a comunitatii locale. 
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 Opţiunea  strategică 1 – Promovarea traditiilor locale si dezvoltarea abilitatilor si competentelor antreprenoriale in scopul integrarii 

viitorilor absolventi pe piata muncii  

 Opţiunea  strategică 2 – Intierea unor ateliere in vederea valorificarii traditiilor locale si a produselor de artizanat. 

 Opţiunea  strategică 3 – Iniţierea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG:-uri, firme private; 

 

DOMENII STRATEGICE 

Ţinta Domeniul curricular 
Domeniul financiar şi a 

dotărilor materiale 

Domeniul  resurse 

umane 
Domeniul relaţiilor comunitare 

5. Dezvoltarea 

dimensiunii 

europene a şcolii 

prin derularea de 

proiecte şi 

parteneriate locale, 

naţionale şi 

europene, 

promovarea 

traditiilor locale si 

dezvoltarea 

abilitatilor si 

competentelor 

antreprenoriale in 

scopul integrarii 

viitorilor 

absolventi pe piata 

muncii la nivel 

- Informarea cadrelor 

didactice 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; 

- Realizarea de proiecte 

comune cu alte şcoli 

(lingvistice, de cercetare, 

excursii tematice etc.) din 

zonă, din ţară şi din 

străinătate 

-  Iniţierea unor proiecte de 

colaborare cu diferite ONG:-

uri, firme private; 

- Procurarea si achizitionarea 

materialelor de lucru ( panze, 

decoruri, culori, inramarea 

tablourilor) prin surse 

extrabugetare 

- Tabere de creatie sustinute de 

Asociatia de parinti , Asociatia 

Invierea si sponsori( Consiliul 

local si Ocolul Silvic Bistrita-

Birgaului) 

Informarea cadrelor 

didactice cu privire la 

oportunităţile de 

colaborare europeană ; 

- Diseminarea în cadrul 

unor activităţi specifice, 

pe site-ul şcolii, a 

experienţei participării 

la programele europene 

şi aplicarea în activitatea 

şcolară. 

- Popularizarea activităţii şcolii, a 

rezultatelor obţinute de elevi şi 

cadre didactice în cadrul 

proiectelor în comunitate şi în 

afara acesteia (mass-media, 

internet, publicaţii, revista şcolii), 

în vederea creşterii prestigiului 

şcolii şi a sentimentului de 

apartenenţă al elevilor şi al 

cadrelor didactice; 

- Iniţierea unor proiecte de 

colaborare cu diferite ONG:-uri, 

firme private; 

- Continuarea parteneriatelor cu 
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DOMENII STRATEGICE 

Ţinta Domeniul curricular 
Domeniul financiar şi a 

dotărilor materiale 

Domeniul  resurse 

umane 
Domeniul relaţiilor comunitare 

local, judetean si 

national. 

institutiile din cadrul comunităţii 

.cale a unor 

 

Pentru realizarea Ţintei 5, managerii şi profesorii vor urmări: 

OBIECTIVE 

 

ACTIUNI INDICATORI DE 

PERFORMANTA 

TERMEN PERSOANE 

REPONSABILE 

COLABORATORI COST / SURSA 

DE 

FINANTARE 

RISCURI 

Promovarea 

traditiilor 

locale si 

dezvoltarea 

abilitatilor si 

competentelor 

antreprenoriale 

in scopul 

integrarii 

viitorilor 

absolventi pe 

piata muncii 

 

Iniţierea de 

programe 

comunitare şi 

unor activităţi 

extraşcolare 

diversificate în 

regim de 

parteneriat la 

iniţiativa 

partenerilor 

sociali/ 

autorităţilor si 

cu 

participarea 

cadrelor 

didactice şi a 

- realizarea a cel 

putin 3 proiecte 

educationale pentru 

promovarea 

traditiilor locale si 

dezvoltarea 

abilitatilor 

antrepronoriale 

- cresterea interesului 

elevilor fata de aceste 

activitati prin 

cresterea cu 50%  a 

numarului de 

participanti direct 

implicati in 

organizarea si 

An scolar 

2016-2017 

- Director 

-Director 

adjunct 

-Consilier 

educativ 

- Profesori 

Firme private, 

ONG-uri, 

institutii de stat 

Surse 

extrabugetare 

sponsorizari 

- Lipsa 

fondurilor de la 

bugetul local sau 

fonduri 

insuficiente; 

- Modificarea 

politicilor 

guvernamentale 

- modificarea 

legislatiei in 

domeniu 
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elevilor la 

derularea 

acestora 

 

desfasurarea 

evenimentelor 

Cresterea 

motivatiei 

tuturor cadrelor 

didactice si a 

elevilor de a 

participa la 

realizarea de 

proiecte in 

vederea 

promovarii 

traditiilor 

locale si a 

dezvoltarii 

culturii 

antreprenoriale 

Armonizarea 

ofertei 

educaţionale 

cu cerinţele 

comunităţii 

locale ( se va 

ţine cont de 

resurse umane 

şi materiale, 

solicitările 

părinţilor şi 

elevilor, 

domeniile 

actuale de 

interes, 

probleme 

legate de 

apartenenţa la 

Comunitatea 

Europeană) 

- cresterea numarului 

cadrelor didactice 

implicate in acest gen 

de activitati cu 20% 

An scolar 

2016-2017 

- Director 

-Director 

adjunct 

-Consilier 

educativ 

- Profesori 

Firme private, 

ONG-uri, 

institutii de stat 

Surse 

extrabugetare 

sponsorizari 

-Lipsa fondurilor  

şi a timpului 

necesar pregatirii 

activitatilor 

proiectului 

-Desfăşurarea  

activitatilor în 

timpul 

saptamanii 

/programului 

şcolar 

- Evenimente 

personale 

nedorite ale 

personalului 

didactic 

-Iniţierea unor 

proiecte de 

- Valorificarea 

evenimentelor 

-cresterea numarului 

de acivitati specifice 

An scolar 

2016-2017 

- Director 

-Director 

Firme private, 

ONG-uri, 

Surse 

extrabugetare 

- Lipsa 

fondurilor de la 
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colaborare cu 

diferite ONG:-

uri, firme 

private si 

continuarea 

parteneriatelor 

cu institutiile 

din cadrul 

comunităţii 

istorice şi 

culturale, a 

evenimentelor 

din viaţa 

elevilor,în 

spiritul 

dezvoltării 

durabile prin 

promovarea 

parteneriatelor 

si proiectelor 

scolii 

 

cu 20% 

- diplome, premii de 

participare 

- rapoarte de 

activitate anuale ale 

proiectelor aflate in 

desfasurare 

adjunct 

-Consilier 

educativ 

- Profesori 

institutii de stat sponsorizari bugetul local sau 

fonduri 

insuficiente; 

- Modificarea 

politicilor 

guvernamentale 

- modificarea 

legislatiei in 

domeniu 

Rezultate aşteptate: 

- Cadre didactice formate în programe de dezvoltare”manager de proiect”/ „evaluator proiect”; 

- Realizarea de proiecte  pentru obţinerea de granturi pentru proiecte strategice sau de mobilitate; 

- Cresterea interesului elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare , participarea in cadrul atelierelor in care vor fi confectionate si  

valorifica produse de artizanat . 

- Cresterea motivatiei tuturor cadrelor didactice si a elevilor de a participa la realizarea de proiecte in vederea promovarii traditiilor locale si a 

dezvoltarii culturii antrprenoriale ; 

- 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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Resurse strategice in vederea realizarii prioritatilor strategice. 

-  Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, comunitatea locală; 

 - 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; surse financiare din bugetul local si extrabugetare. 

- Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată  

 - Resurse de experientă şi expertiză : echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori din cadrul școlii și, dacă este 

cazul, experți din exterior   

- Resurse de timp : alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării școlare durabile si pentru 

evaluarea rezultatelor stabilite în PDI   

- Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, primarie, Consiliu local 

 

 

 

ORGANIZAREA MONITORIZĂRII, EVALUĂRII ŞI ACTUALIZĂRII PLANULUI OPERATIONAL 

 

          Monitorizarea are ca obiective: progresul (gradul de avansare în raport cu obiectivele şi termenele propuse), costurile (concordanţa : 

planificat – înregistrat pe domeniile finanţe, timp, dotare), calitatea (atingerea scopului propus), performanţa (concordanţa: obiectiv propus 

obiectiv atins). Evaluarea este acţiunea finală ce constă în coroborarea rezultatelor verificărilor anterioare ale progresului şi formularea pe baza 

lor a unei concluzii finale. Criteriile de evaluare vor fi urmărite de către toţi membrii echipei de lucru și se referă la gradul de atingere a 
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obiectivelor propuse, gradul de implicare a factorilor principali şi secundari, impactul asupra mediului intern/extern, nivelul costurilor (finanţe, 

timp, dotare), oportunitatea diversificării acţiunilor 

a. echipa de lucru: 

 întâlniri de informare, actualizare; 

 sedinţe de lucru pe termene fixate anterior; 

 întâlniri cu membrii CEAC 

 

b. echipa managerială: 

 acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP; 

 discuţii de informare, feed-back; 

 rapoarte semestriale; 

 rapoarte anuale; 

 analiza rapoartelor CEAC. 

 

c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice: 

 planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului; 

 rapoarte semestriale şi lunare; 

 fişe de autoevaluare; 

 portofoliile membrilor comisiei; 

 asistenţe/inter-asistenţe; 



 

LICEUL „RADU PETRESCU” 

PRUNDU BÎRGĂULUI 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI 

CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 

74 
 

 

 lecţii demonstrative; 

 acţiuni extracurriculare; 

 schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte. 

 

Tipuri de instrumente de evaluare/măsurare pentru atingerea indicatorilor de performanţă Se vor folosi următoarele instrumente cuprinse în 

portofoliul de evaluare: 

 

 

 

 

 

 

nedidactic 
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nuală a cadrelor didactice 

 

 

r 

       Actualizarea acestui plan se va face atât pe parcursul derulării lui, dar mai ales la sfârșitul fiecărui an școlar, când se vor inventaria 

indicatorii de performanță și se vor face corecturile necesare pentru un plan de acțiune viitor adaptat situațiilor ce se impun la momentul potrivit. 

Revizuirea acestui proiect nu poate să-și propună altceva decât proceduri prin care să se poată stabili raportul dintre performanțele obținute și 

cele intenționate precum și acțiuni colective în situații în care performanța este mai mică decât așteptările. 
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VII. PROGRAME DE DEZVOLTARE 

Pentru realizarea scopurilor menţionate au fost propuse următoarele programe: 

 

1. Program de creştere a calităţii evaluării 

 

 Acţiuni Orizont de 

timp 

Responsabil

i 

Colaborato

ri 

Finanţare 

1.1. Realizarea unui set de teste 

predictive la nivelul 

Liceului „Radu Petrescu” 

Sept. 

2016 

Sefii de 

comisii 

metodice 

Profesorii 

- Nu necesită 

finanţare 

1.2. Aplicarea testelor 

predictive şi interpretarea 

rezultatelor 

Sept. 2016 Sefii de 

comisii 

metodice 

- Nu necesită 

finanţare 

1.3. Elaborarea programelor de 

pregătire pentru elevi 

Sept.- Oct. 

2016 

Profesorii - Nu necesită 

finanţare 

1.4. Elaborarea instrumentelor 

de lucru – seturi de teste şi 

bareme de corectare/notare 

Permanent Sefii de 

comisii 

metodice 

- Nu necesită 

finanţare 

1.5. Evaluarea ritmică a 

elevilor – diversificarea 

formelor de evaluare 

utilizare în procesul 

instructiv-educativ 

Permanent Profesorii - Nu necesită 

finanţare 

1.6. 

 

Analiza progresului școlar 

și întocmirea planurilor 

remediale 

După fiecare 

evaluare 

scrisă 

Sefii de 

comisii 

metodice 

- Nu necesită 

finanţare 

 

 

 

1. Program de pregătire a cadrelor didactice 

 Acţiuni Orizont de 

timp 

Responsabi

li 

Colaborato

ri 

Finanţare 

2.1. Identificarea nevoilor de 

formare a cadrelor didactice 

 

Sept. 

2016 

Comisia 

pentru 

formare 

continuă 

Profesorii 

- Nu 

necesită 

finanţare 

2.2. Prezentarea ofertei CCD Oct. 2016 Comisia CCD-BN Nu 
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 pentru 

formare 

continuă 

necesită 

finanţare 

2.3. Actualizarea bazei de date a 

comisiei de formare 

 

 Oct. 2016 Comisia 

pentru 

formare 

continuă 

 

- Nu 

necesită 

finanţare 

2.4. Parcurgerea etapelor 

specifice perfecționării prin 

obținerea gradelor didactice 

Permanent Comisia 

pentru 

formare 

continuă 

ISJBN Nu 

necesită 

finanţare 

   

2. Program de îmbunătăţire a infrastucturii şcolare şi abazei materiale 

 Acţiuni Orizont 

de timp 

Responsabili Colaboratori Finanţare 

3.1. Inaugurarea noului local 

de grădiniţă 

Oct. 

2016 

Director 

Director adj. 

Educatoare 

Primar 

Consiliu local 

Buget local 

Finanţare 

MENCS 

3.2. Dotarea celor 2 cabinete 

medicale (medicină 

generală şi stomatologie) 

2017 Director  

CA 

Serviciul 

Contabilitate 

Primar 

Consiliul 

local 

Buget local 

3.3. Amenajarea unui cabinet 

multimedia şi dotarea lui 

cu Tablă Smart şi mobilier 

adecvat 

2017 Director  

CA 

Serviciul 

Contabilitate 

Primar 

Consiliul 

local 

Buget local 

3.4. Construcţia unui nou corp 

de clădire pentru clasele 

V-VIII 

2020 Director 

CA 

Primar 

Consiliul 

local 

Proiecte de 

finanţare 

nerambursabil

ă 

3.5. Reabilitarea şi 

reamenajarea coridoarelor 

din Corpul I şi II ale 

Liceului 

2016-

2020 

Director 

CA 

Liceul de 

Arte 

„Corneliu 

Baba” – 

prof.dr. 

Marcel Lupşe 

Buget local 

Surse 

extrabugetare 

3.6. 

 

Dotarea cabinetelor de 

informatică cu calculatoare 

2016-

2020 

Director 

CA 

- Surse 

extrabugetare 



 

LICEUL „RADU PETRESCU” 

PRUNDU BÎRGĂULUI 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI 

CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 

78 
 

 

noi Informatician 

3.7. Amenajarea unei săli 

festive în Corpul III al 

Liceului 

20120 Director 

CA 

- Proiecte de 

finaţare 

 

3. Program de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale 

 

 Acţiuni Orizont 

de timp 

Responsabili Colaborat

ori 

Finanţare 

4.1. Asigurarea aplicării 

Curriculum-ului Naţional,în 

conformitate cu planurile cadru 

şi programele şcolare în 

vigoare 

Permane

nt 

Director 

Comisia de 

curriculum 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Profesori 

ISJBN Fără finaţare 

4.2. Adaptarea/diversificarea 

ofertei curriculare la decizia 

şcolii în concordanţă cu 

interesele şi nevoile elevilor, 

cu resursele de care dispune 

şcoala 

Permane

nt 

Director 

Comisia de 

curriculum 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Asociaţia 

de părinţi 

Consiliul 

Şcolar al 

Elevilor 

Fără 

finanţare 

4.3. Asigurarea permanentă a unei 

comunicări eficiente între 

profesor-elev-părinţi pentru 

monitorizarea progresului 

şcolar 

Permene

nt 

Director  

Profesori 

- Fără finaţare 

4.4. Organizarea în condiţii optime 

a examenelor naţionale 

(Evaluare Naţională, 

Bacalaureat, Evaluare clasele a 

II-a, a IV-a, a VI-a)  

Conform 

Calendar

ului 

MENCS 

Director 

Profesori 

diriginţi 

Profesori 

implicaţi în 

desfăşurarea 

examenelor 

ISJBN Surse 

bugetare 

 

VIII. ORGANIZAREA MONITORIZĂRII, EVALUĂRII ŞI 

ACTUALIZĂRII PDI-ULUI 

a. echipa de lucru: 

 întâlniri de informare, actualizare; 



 

LICEUL „RADU PETRESCU” 

PRUNDU BÎRGĂULUI 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI 

CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 

79 
 

 

 sedinţe de lucru pe termene fixate anterior; 

 întâlniri cu membrii CEAC 

 

b. echipa managerială: 

 acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP; 

 discuţii de informare, feed-back; 

 rapoarte semestriale; 

 rapoarte anuale; 

 analiza rapoartelor CEAC. 

 

c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice: 

 planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului; 

 rapoarte semestriale şi lunare; 

 fişe de autoevaluare; 

 portofoliile membrilor comisiei; 

 asistenţe/inter-asistenţe; 

 lecţii demonastrative; 

 acţiuni extracurriculare; 

 schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

      Neuc Constanta 


