
                                                                                             

 Nr. Înreg. 3106 / 24.10.2019                                                     Aprobat în CA la data de 28.10.2019 
 

 

PLAN OPERAȚIONAL 

                                                     2019/2020 

 

1. Programul de pregătire a cadrelor didactice 
Activitate Obiective 

operaționale 
Termen Responsabili Resurse Indicatori de 

performanță 
Întocmirea 

planificarilor 
calendaristice 

eficiente si 
functionale.  

 
 
 
 

Parcurgerea 
ritmica a 

materiei si 
recuperarea 
eventualelor 
ramâneri în 

urmă.  
 
 

 Accentuarea 
caracterului 

formativ prin: 
dezvoltarea 

gândirii 
elevilor  

 
 
 
 
 
 

- Constituirea 
comisiilor 
metodice. 
- Verificarea și 
aprobarea 
planificărilor 
calendaristice. 
 
 
- Realizarea de 
asistențe și 
interasistențe la 
ore. 
 

 
 
 
 

-Realizarea de 
activități 
demonstrative 
în cadrul tuturor 
catedrelor în 
care să se 
valorifice 
capacitățile 
investigare, 
cercetare, 
deprinderi de 
muncă 

06 Septembrie 
 2019 

 
16 Septembrie 

2019 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Director  
 
 

Director 
adjunct 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director  
 
 

Director 
adjunct 

 
 
 

Responsabili 
comisii 

metodice 
 

Materiale: 
hârtie, mape, 
dosare 
copiator, toner, 
creioane, 
pixuri. 
 
De timp: 
necesar 
realizării 
documentelor.  
 
Financiare: 
resurse 
bugetare. 
 
 
 
De timp: 
necesar 
realizării 
activităților 
demonstrative.  
 
 
 
 
 
 
 

Existența 
deciziilor de 
constituire a 
comisiilor 
metodice. 
Existența 
planificărilor. 
 
 
Existența 
graficelor de 
asistență și 
interasistență. 
 
 
 
 
 
Rezultate teste 
inițiale, teste 
de verificare, 
teste naționale, 
simulări. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             

 
Stimularea 

capacitatii de 
investigare si 

cercetare - 
formarea la 

elevi a 
deprinderilor 

de munca 
independenta 

si autoinstruire.  
  
 

independentă. 
- Participarea la 
activități de 
performanță 
(olimpiade, 
concursuri 
naționale și 
internaționale). 

 
 
 
 

 
În perioadele 
de desfășurare 
a olimpiadelor 

și 
concursurilor. 

 
Director  

 
 

Director 
adjunct 

 
 

Responsabili 
comisii 

metodice 
 

 
Materiale: 
hârtie, mape, 
dosare 
copiator, toner, 
creioane, 
pixuri. 
 
De timp: 
necesar 
pegătirilor și 
participării la 
concursuri.  
 
Financiare: 
resurse 
bugetare și 
extrabugetare 
necesare 
deplasărilor la 
olimpiade și 
concursuri 
naționale și 
internaționale. 

 
Obținerea cu 
5% mai multe 
premii 
naționale și 
internaționale. 

Stabilirea 
necesarului de 

formare a 
cadrelor 

didactice în 
conformitate 
cu opțiunile 
strategice 
definite. 

- Formarea 
grupului de 
lucru. 
- Realizarea 
chestionarului 
de nevoi. 
-Aplicarea 
chestionarului 
tuturor cadrelor 
didactice. 
- Întocmirea 
listei de cadre 
didactice cu 
nevoi de 
formare. 

Septembrie 
2019 

 
 

Octombrie 
2019 

 
 
 
 
 

Octombrie 
2019 

Director  
Director 
adjunct 

 
Responsabil 

formare 
continuă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale: 
hârtie, 
copiator, toner, 
creioane, 
pixuri. 
 
De timp: 
necesar 
aplicării și 
interpretării 
chestionarului. 
 
Financiare: 
resurse 
bugetare. 
 
De autoritate : 
recunoaștere a 
nevoii de 
formare.  

Lista cadrelor 
didactice cu 
nevoi de 
formare pe: 
utilizarea 
echipamentelor 
audio-video, 
aplicarea 
metodelor 
activ-
participative 
centrate pe 
elev, probleme 
de comunicare, 
utilizare de 
echipamente 
informaționale. 



                                                                                             

Formarea 
cadrelor 
didactice  

- Realizarea 
unui grafic de 
formare 

În funcție de 
nr. 
formabililor 
 
 
           
          

Director  
 

Director 
adjunct 

 
Formatori 

 

Materiale: 
calculator cu 
legătură la 
internet, 
imprimantă, 
toner, copiator, 
consumabile. 
 
De timp: 
necesar 
formării. 
 
Financiare: 
bugetare 

Creșterea cu 
30%  a 
participării la 
cursuri de 
formare a 
cadrelor  
didactice. 
Ulterior,  
acestea vor fi 
capabile să 
utilizeze 
echipamente 
audio-video, să 
aplice metode 
activ-
participative 
centrate pe 
elev, să 
comunice 
eficient, să  
utilizeze  
echipamente 
informaționale. 

Monitorizarea 
activității 
cadrelor 

didactice. 

-Realizarea de 
asistențe la 
orele de curs. 
-Realizarea 
unor registre de 
evidență a 
utilizării 
echipamentelor 
- Urmărirea 
utilizării 
echipamentelor 
audio-video și 
informaționale. 

Permanent. Director. 
 

Director 
adjunct. 

 
Responsabili 

comisii 
metodice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Materiale: fișe 
de asistență. 
 
De timp: 
necesar 
efectuării 
asistențelor, 
monitorizării 
utilizării 
echipamentelor 
 
Financiare: 
necesare 
eventualelor 
activități de 
întreținere a 
echipamentelor 
 
 

Existența 
fișelor de 
asistență. 
Utilizarea 
zilnică a 
echipamentelor 
de către toți 
profesorii. 



                                                                                             

 

2. Programul de modernizare a bazei materiale. 
Activitate Obiective 

operaționale 
Termen Responsabili Resurse Indicatori de 

performanță 
Inventarierea 

tuturor 
lucrărilor 
necesare 

reamenajării. 

- Stabilirea 
grupului de 
lucru pentru 
inventarierea 
lucrărilor 
necesare. 
- Derularea 
inventarierii. 
-Stabilirea 
necesarului de 
resursă 
financiară. 
- Stabilirea 
surselor de 
finanțare. 
 

Octombrie 
 2019 

 
 
 
 

Decembrie 
2019 

Ianuarie-
Februarie 2020 

 
 

Feb-Martie 
2020 

 

Director  
 

Director 
adjunct 

 
 

Administrator 
de patrimoniu 

 
 
 

Administrator 
financiar 

Materiale: 
hârtie, 
creioane, 
pixuri. 
 
De timp: 
necesar 
inventarierii. 
 
 
De autoritate : 
recunoaștere la 
nivelul 
direcției de 
învățământ din 
Primărie.  
 
Financiare: 
bugetare, 
extrabugetare 
 
 

Lista de 
inventar 
întocmită în 
ordinea 
priorităților. 
 
 
 
 
 
 

Realizarea 
lucrărilor de 
reamenajare.  

- Efectuarea 
lucrărilor de 
reamenajare/ 
igienizare. 

   2019/2020 Director  
 

Director 
adjunct 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale: în 
funcție de 
necesități. 
De timp: 
necesar 
realizării 
lucrărilor. 
 
Financiare: 
necesare 
materialelor de 
construcție. 

2 vestiare 
renovate, 
8 săli de clasă 
igienizate și 
reamenajate, 
reparație și 
modernizare 
zona de acces 
în școală 
 
 



                                                                                             

 
Stabilirea 

necesarului de 
dotare. 

-Stabilirea 
necesarului de 
dotare. 
-Stabilirea 
necesarului de 
resursă 
financiară 
- Stabilirea 
surselor de 
finanțare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octombrie 
 2019 

 
 
 

Decembrie 
2019 

 

Director. 
Director 
adjunct. 

 
Administrator 
de patrimoniu 

 
Administrator 

financiar 
 
 

Materiale: 
hârtie, 
creioane, 
pixuri. 
 
De timp: 
necesar 
inventarierii. 
 
 
De autoritate : 
recunoaștere la 
nivelul 
direcției de 
învățământ din 
Primărie.  
 
Financiare: 
bugetare, 
extrabugetare 

Listele cu 
dotările 
necesare. 

Achiziționarea 
de mobilier, 

echipamente și 
aparatură 
modernă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Efectuarea 
achiziției de 
mobilier, 
echipamente și 
aparatură. 

Dec 2019 
- Mai 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director. 
 

Director 
adjunct. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale: în 
funcție de 
devize. 
 
De timp: 
necesar 
efectuării 
lucrărilor. 
 
De autoritate : 
recunoaștere la 
nivelul 
direcției de 
învățământ din 
Primărie.  
 
Financiare: 
bugetare, 
extrabugetare 

Dotarea tuturor 
claselor de curs 
cu table smart 
și mobilier 
adecvat.  



                                                                                             

 
3. Programul de pregătire ”Dimensiune europeană și egalitate de șanse” 

Activitate Obiective 
operaționale 

Termen Responsabili Resurse Indicatori de 
performanță 

 
Identificarea 

resurselor 
educaționale 

europene. 

 
- Utilizarea 
PC-ului și TIC 
pentru găsirea 
de resurse. 
educaționale. 
- Realizarea 
unor schimburi 
de experiență. 
 

 
Noiembrie 

2019 
 
 
 

Noiembrie 
2019 

- Iulie 2020 

 
Director  

 
Director 
adjunct 

 
Coordonator 

de programe și 
proiecte 

educative 

 
Materiale: 
calculator cu 
legătură la 
Internet, 
imprimantă, 
toner, creioane, 
pixuri. 
 
De timp: 
necesar 
căutării. 
 
Financiare: 
necesare 
realizării 
schimburilor 
(finanțare 
externă). 
 
De autoritate : 
recunoaștere a 
nevoii de 
formare.  

 
Existența unei 
baze de resurse 
informaționale. 

Formarea unor  
cadre didactice 

în crearea 
deprinderilor 

sociale și 
tehnice de 

promovare a 
valorilor 
europene  

- Selectarea 
cadrelor 
didactice. 
- Contactarea 
instituțiilor/ 
organizațiilor 
care pot 
furniza 
asistență de 
specialitate. 
- Formarea 
cadrelor 
didactice. 

2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director  
 

Director 
adjunct 

 
Coordonator 

de programe și 
proiecte 

educative 
 

RFC 
 
 
 
 

Materiale: 
calculator cu 
legătură la 
internet, 
imprimantă, 
toner, copiator, 
consumabile. 
 
De timp: 
necesar 
formării. 
 
Financiare: 
necesare plății 
cursurilor de 

Participarea a 
cel puțin 2 
cadre didactice 
în proiecte 
europene. 



                                                                                             

formare. 
Desfășurarea 
de activități 

extrașcolare cu 
parteneri din 
străinătate. 

-Participarea la 
activități în 
parteneriat 
european 

 

2019/2020. Director. 
 

Director 
adjunct. 

Coordonator 
de programe și 

proiecte 
educative 

Materiale: 
calculator cu 
legătură la 
internet, 
imprimantă, 
toner, copiator, 
consumabile 
 
De timp: 
necesar 
derulării 
activităților 
 
Financiare: 
finanțare 
europeană 

Realizarea a 
cel puțin unui 
astfel de 
parteneriat pe 
parcursul 
anului școlar.- 
anul IV în 
proiectul 
european 
”Școală 
Ambasador 
PE” 

 
4. Programul de întărire a legăturilor dintre școală și comunitate 

Activitate Obiective 
operaționale 

Termen Responsabili Resurse Indicatori de 
performanță 

Organizarea de 
activități 
comune. 

- Realizarea de 
activități 
extrașcolare în 
parteneriat cu 
Poliția, Primăria 
Ploiești, ONG-
uri, muzee, 
Filarmonica 
”Paul 
Constantinescu”. 
- Lansarea de 
proiecte/progra-
me comune cu 
alte insțituții de 
cultură naționale 
și internaționale. 
 

 
 
 
 

Permanent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director  
 

Director 
adjunct 

 
Coordonator 

de programe și 
proiecte  

educative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale: în 
funcție de 
activitate. 
 
De timp: 
necesar 
realizării 
activităților. 
 
Financiare: 
necesare 
realizării 
schimburilor 
(finanțare 
externă). 
 
De autoritate : 
recunoaștere a 
nevoii de 
formare.  
 

Existența 
proiectelor/ 
programelor. 



                                                                                             

 
Realizarea unei 

rețele de 
comunicare 

eficientă 
școală- 

comunitate. 

- Actualizarea/ 
Modernizarea 
site-ului 
colegiului. 
- Realizarea 
revistei 
colegiului. 
- Organizarea 
unui forum de 
discuții pe site-ul 
colegiului. 

Permanent. 
 
 
 
 
 
 
          

Director  
 
 

Director 
adjunct 

 
Persoana 

desemnată să 
modernizeze 

site-ul. 
 
 
 

Materiale: 
calculator cu 
legătură la 
internet. 
 
De timp: 
necesar 
modernizării 
site-ului. 
 

Existența site-
ului colegiului 
modernizat, 
realizare a cel 
puțin 2 reviste/ 
semestru. 

Obținerea unor 
sponsorizări. 

-Identificarea 
posibililor 
sponsori. 
- Realizarea de 
contracte. 
- Obținerea de 
sponsorizări. 
-Desfășurarea 
unor activități 
comune. 

Permanent. Director. 
 

Director 
adjunct. 

 

De timp: 
necesar 
derulării 
activităților. 
 
 

Contractele de 
sponsorizare. 

Încheierea de 
parteneriate cu 
organizații din 
comunitatea 

locală. 

-Identificarea 
tuturor 
partenerilor 
locali. 
- Încheierea de 
contracte de 
parteneriat. 
- Desfășurarea 
de activități 
comune cu 
aceștia. 

Permanent. Director  
 

Director 
adjunct 

 
Coordonator 

de programe și 
proiecte 

educative 

De timp: 
necesar 
identificării 
partenerilor și 
încheierii 
parteneriatelor. 
 

Existența 
contractelor de 
parteneriat. 

 
5. Programul de promovare a imaginii colegiului. 

Activitate Obiective 
operaționale 

Termen Responsabili Resurse Indicatori de 
performanță 

Participarea la 
activități care 

- participarea la 
activități cu 

 
Permanent. 

Director  
Director 

Materiale: în 
funcție de 

Existența 
proiectelor/ 



                                                                                             

pot promova 
rezultatele și 

specificul 
colegiului. 

impact asupra 
comunității : 
concerte ale 
elevilor de la 
specializarea 
muzică, expoziții 
ale elevilor de la 
specializarea arte 
plastice și 
arhitectura. 

 
 

 
            

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 

adjunct 
 8 

Coordonator 
de programe și 

proiecte 
educative 

activitate. 
 
De timp: 
necesar 
realizării 
activităților. 
 
 

programelor. 

Realizarea 
materialelor de 
promovare a 
colegiului. 

- Desemnarea 
unei echipe care 
să realizeze 
materiale de 
promovare a 
imaginii 
colegiului. 
- Realizarea 
materialelor 
(mape de 
prezentare, 
pliante, broșuri, 
afișaje pentru 
târguri) 
 

  
  Octombrie 

2019 
 
 
 
 

Noiembrie 
2019 - martie 

2020 

Director  
 
 

Director 
adjunct 

 
 

Echipa 
desemnată 

 

Materiale: 
calculator cu 
legătură la 
internet, coli, 
copiator, 
imprimantă, 
consumabile. 
De timp: 
necesar 
realizării 
materialelor. 
 

Existența 
materialelor 
necesare 
promovării 
 
 
 
Participarea la 
Târgul 
ofertelor 
educaționale 
2020 

Realizarea unei 
reviste  a 

colegiului . 

-Desemnarea 
echipei care să 
realizeze revista. 
- Identificarea 
materialelor 
relevante pentru 
publicare. 
- Realizarea 
publicației on-
line. 

Octombrie  
2019 

 
 
 

Decembrie 
2019 -Mai 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director. 
 

Director 
adjunct. 

 
Echipa 

desemnată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De timp: 
necesar 
alegerii 
materialelor și 
realizării 
revistei. 
 

Realizarea a 
cel puțin două 
numere din 
revista 
colegiului/sem. 



                                                                                             

 
RESPONSABILITATEA 

MONITORIZĂRII ȘI EVALUĂRII 

TIPUL  ACTIVITĂȚII 

Echipa de lucru 

                                                                          

 Întâlniri de informare, actualizare 

 Ședințe de lucru pe termene fixate. 

 Întâlniri cu membrii CEAC 

Echipa managerială  Acțiuni specifice cuprinse în planul 

managerial, planul CA, tematica CP 

 Discuții de informare, feed-back 

 Rapoarte semestriale. 

 Rapoarte anuale. 

 Analiza rapoartelor CEAC. 

Responsabilii comisiilor metodice și 

tematice 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 Planuri operaționale manageriale pentru 

implementarea PDI. 

 Rapoarte semestriale și lunare. 

 Fișe de autoevaluare. 

 Portofoliile membrilor comisiilor. 

 Asistențe/ inter-asistențe. 

 Lecții demonstrative, audiții, recitaluri, 

expoziții. 

 Acțiuni extracurriculare. 

 Schimb de experiență în cadrul unor 

proiecte. 

 
Director adjunct,                                                                                         Director,  
Prof. Anca Florescu                                                                                    Prof. Rodica Rădulescu 
 
 
 
 
 


