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SEMESTRUL I 
 
DOMENII                     ACTIVITATI RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE PERFORMANTA 
 CURRICULUM 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• Asigurarea aplicării planurilor 
cadru, a programelor şcolare şi 
a metodologiei privind 
evaluarea rezultatelor şcolare 

• Realizarea încadrărilor pentru 
anul   şcolar 2013-2015 

• Cuprinderea  CDŞ-urilor în 
schema orară 

 
Comisia de curriculum 

 

Septembrie 
2015 

Număr CDŞ- uri, respectarea 
planurilor cadru şi a opţiunilor 
elevilor si părinţilor 

• Desfăşurarea lecţiilor in AEL 
 

Profesori, informatician Septembrie – 
Ianuarie 2016 

Număr lecţii desfăşurate in AEL 

• Desfăşurarea 
instruirii/examenelor ECDL 

 

Examinatori, 
informatician, responsabil 

centru 

Septembrie – 
Ianuarie 2016 

Număr elevi care au promovat 
examenele 

• Pregătirea elevilor pentru 
Evaluare în educaţie 

Profesori îndrumători Septembrie – 
Ianuarie 2016 

Rezultate la concurs pe 
discipline 

• Participarea la competiţii 
sportive şi alte concursuri 
şcolare 

Profesori îndrumători Septembrie – 
Ianuarie 2016 

Rezultate la concursuri si 
competiţii sportive 

• Program de consultaţii pentru 
examenul de bacalaureat şi 
testare naţională 

Profesori îndrumători Septembrie – 
Ianuarie 2016 

Rezultate la 
bacalaureat/competenţe/testare 
naţională 

• Parcurgerea programei şcolare Profesori, responsabili 
catedra, CEAC 

Septembrie – 
Ianuarie 2016 

Parcurgerea integrală a 
programei şcolare 

  
MARKETING 
EDUCATIONAL 

• Stabilirea ofertei educaţionale 
pentru 2015-2013 

Director, directori 
adjuncţi, 

consilier educativ, comisia 
de curriculum 

Noiembrie 2015 Realizarea planului de 
şcolarizare 2013-2015 
Număr de elevi admişi/medii  



• Actualizarea panourilor de 
afişaj şi a site-ului liceului 

Responsabilii desemnaţi Septembrie – 
Ianuarie 2016 

Număr de vizitatori 

• Promovarea imaginii liceului 
 

Profesori, directori, 
consilier educativ, 

consilier şcolar 

Septembrie – 
Ianuarie 2016 

Număr de menţionări în presa 
scrisă, radio, televiziune 

• Organizarea festivităţilor legate 
de zilele liceului 

Directori,consilier 
educativ, echipa de 

organizare 

Noiembrie 2015 Număr de participanţi, 
invitaţi, sponsori, mass-media 

RESURSE UMANE • Formarea grupelor la limbi 
moderne pentru clasa a V-a şi 
clasa a IX-a 

Catedra de limbi moderne Septembrie 
2015 

Realizarea planului de 
şcolarizare 

• Formarea grupelor de opţional 
şi extracurricular 

Comisia de curriculum Septembrie 
2015 

Realizarea selecţiei 

• Respectarea calendarului 
mişcării personalului didactic 
(ocuparea catedrelor) 

Directori, serviciul 
secretariat 

Septembrie 
2015 

Ocuparea catedrelor vacante 

• Perfecţionarea prin examene 
de grad - inspecţii 

Directori, comisia de 
perfecţionare 

Noiembrie –
Februarie - 

2015 

Rezultate la inspecţiile realizate 

• Cazarea elevelor interniste Director adjunct, pedagog Septembrie 
2015 

Analiza situaţiei disciplinare şi 
şcolare 

• Perfecţionarea prin cursuri de 
formare 

Directori, comisia de 
perfecţionare, secretariat 

Septembrie – 
Ianuarie 2016 

Număr de cursuri, domenii de 
formare şi credite obţinute 

• Participarea cadrelor didactice 
la activităţi metodice şi sesiuni 
de comunicări ştiinţifice 

Directori, comisia de 
perfecţionare, 

responsabili catedră 

Septembrie – 
Ianuarie 2016 

Număr de participanţi şi sesiuni 

EVALUARE • Respectarea disciplinei şi a ROI 
în şcoală 

Comisia de frecvenţă şi 
comisia de disciplina, 

consiliul clasei, consiliul 
profesoral 

Septembrie – 
Ianuarie 2016 

Număr absenţe, note la purtare 



• Evaluarea cadrelor didactice, 
personal didactic auxiliar  

Responsabili catedră, 
consiliu de administraţie, 

director 

Septembrie 
2015 

Număr calificative foarte bine 

• Notarea ritmică Cadre didactice, comisia 
notare ritmică, consiliu de 

administraţie 

Septembrie – 
Februarie 2016 

Număr de note-lunar 
Număr de note-final 

ACTIVITATI 
EDUCATIVE SI 
PARTENERIATE 

• Derularea activităţilor 
educative conform graficului 
propus 

Cadre didactice, consilier 
educativ 

Septembrie – 
Februarie 2015 

Număr de elevi participanţi 

• Monitorizarea absenteismului Diriginţi, comisia de 
frecvenţă, consilier 
educativ, directori 

adjuncţi, informatician 

Septembrie – 
Februarie 2016 

Număr absente nemotivate/elev 
Încărcarea pe site-ul colegiului a 
situaţiei absenţelor 

• Organizarea de excursii 
tematice, participarea la 
spectacole teatru 

Consilier educativ, 
directori, profesori 

organizatori 

Septembrie – 
Februarie 2016 

Număr de elevi participanţi 

• Desfăşurarea unor şedinţe de 
consiliere (trafic de droguri, 
alegerea carierei) 

Diriginţi, psiholog şcolar Septembrie – 
Februarie 2016 

Număr de elevi participanţi, 
ameliorarea - rezolvarea 
problemelor  

• Interasistenţe la orele de 
consiliere 

Directori, consilier 
educativ 

Noiembrie - 
Decembrie 

2015 

Rezultate obţinute de elevi la 
învăţătură şi disciplină 

• Încheierea unor noi 
parteneriate şi derularea 
programelor existente 

Cadre didactice, consilier 
educativ, directori 

Septembrie – 
Februarie 2016 

Număr de elevi şi cadre didactice 
participante, rezultatele 
proiectului 

RESURSE MATERIALE • Comanda si achiziţionarea 
manualelor şcolare 

Bibliotecar, cadre 
didactice 

Septembrie 
2015 

Număr de elevi care 
frecventează învăţământul 
obligatoriu (I-X) 

• Asigurarea fondurilor necesare 
pentru plata drepturilor 
salariale, bani de liceu 

Serviciul contabilitate, 
director, comisii de lucru 

Septembrie – 
Februarie 2016 

Respectarea termenelor 



• Atragerea unor sponsorizări, 
donaţii pentru liceu 

Diriginţi, cadre 
didactice,directori 

Septembrie – 
Februarie 2016 

Corecta gestionare a acestor 
donaţii şi sponsorizări 

• Stabilirea reparaţiilor şi a 
modernizării spaţiilor de 
învăţământ 

Directori, administrator Septembrie – 
Februarie 2016 

Realizarea în bune condiţii a 
reparaţiilor şi îmbunătăţirilor 
stabilite 

• Realizarea unor venituri proprii Directori, serviciul 
contabilitate 

Septembrie – 
Februarie 2016 

Corecta gestionare a acestora 

 
Director,              Director adjunct, 
Prof. Daniela Bejan             Prof. Băisan Lavinia 
               Prof. Florin Lazăr  
  



 

SEMESTRUL II 
 
DOMENII                     ACTIVITATI RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 

PERFORMANTA 
 CURRICULUM 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

•       Stabilirea CDŞ- urilor pentru anul 
şcolar 2013-2015 

  
Comisia curriculum  
  

Februarie 2016 Număr CDS, respectarea 
planurilor cadru si a 
opţiunilor elevilor si 
părinţilor 

•       Desfăşurarea lecţiilor in AEL 
  

Profesori, informatician Februarie - Iunie 
2016 

Număr lecţii desfăşurate 
in AEL 

•       Desfăşurarea examenelor ECDL 
  

Examinatori, 
informatician,responsabil 
centru 

Februarie - Iunie 
2016 

Număr elevi care au 
promovat examenele 

•       Pregătirea elevilor olimpici participanţi 
la olimpiadele judeţene, naţionale 

Profesori îndrumători Februarie –
Aprilie 2016 

Rezultate la olimpiade 
şcolare 

•       Participarea la competiţii sportive si 
concursuri şcolare 

Profesori îndrumători Februarie - Iunie 
2016 

Rezultate la concursuri 
si competiţii sportive 

•       Program de consultaţii pentru 
examenul de bacalaureat/evaluare 
naţională 

Profesori îndrumători Februarie - Iunie 
2016 

Rezultate la 
bacalaureat/evaluare 
naţională 

•       Parcurgerea programei şcolare Profesori, şefi catedra, 
CEAC 

Februarie - Iunie 
2016 

Parcurgerea integrala a 
programei şcolare 

  
MARKETING 
EDUCATIONAL 

•       Promovarea ofertei educaţionale pentru 
2013-2015 

Directori, 
consilier educativ, echipa 
desemnata 

Mai – Iunie 2016 Număr de cereri de 
înscriere la gimnaziu şi 
liceu 

Director, Bejan Daniela 
11.09.2015 
 



•       Actualizarea panourilor de afişaj şi a 
site-ului liceului 

Responsabilii desemnaţi Februarie - Iunie 
2016 

Număr de vizitatori 

•       Promovarea imaginii liceului 
  

Profesori, directori, consilier 
educativ 

Februarie - Iunie 
2016 

Număr de menţionări in 
presa scrisa, radio, 
televiziune 

•       Organizarea serbării de premiere la 
olimpiade şi concursuri şcolare 

•       Organizarea serbării de sfârşit de an 
şcolar 

Profesori,directori,consilier 
educativ 

Mai -   
Iunie 2016 
  

Număr de participanţi 

•       Organizarea festivităţilor legate de 
absolvirea liceului 

Profesori diriginţi Iunie 2016 Număr de participanţi si  
invitaţi 

•       Perfecţionarea prin examene de grad  Directori,comisia de 
perfecţionare 

Februarie - Iunie 
2016 

Rezultate la inspecţiile 
realizate 

•       Perfecţionarea prin cursuri de formare Directori,comisia de 
perfecţionare 

Februarie - Iunie 
2016 

Număr de 
cursuri,domenii de 
formare si credite 
obţinute 

•       Participarea cadrelor didactice la 
activităţi metodice şi sesiuni de 
comunicări ştiinţifice 

  

Directori,comisia de 
perfecţionare, şefi catedra 

Februarie - Iunie 
2016 

Număr de participanţi şi 
sesiuni 

EVALUARE •       Desfăşurarea examenelor de certificare 
a competentelor lingvistice si digitale 

  

Comisia de bacalaureat de 
evaluare a competentelor 
lingvistice si digitale 

Iunie 2016 Nivel de competenta 

•       Evaluarea cadrelor didactice 
  
  

Sef catedra, consiliu de 
administraţie, director 

August - 
Septembrie 2016 

Număr calificative foarte 
bine 

•       Notarea ritmica Cadre didactice, consiliu de 
administraţie 

Februarie - Iunie 
2016 

Număr de note-lunar 
Număr de note-final 



•       Respectarea disciplinei si a ROI in 
şcoală 

Comisia de frecventa si 
comisia de disciplina, 
consiliul clasei, consiliul 
profesoral 

Februarie - Iunie 
2016 

Număr absente, note la 
purtare 

ACTIVITATI 
EDUCATIVE SI 
PARTENERIATE 

•       Derularea activităţilor educative 
conform graficului propus 

Cadre didactice,consilier 
educativ, consilier imagine 

Februarie - Iunie 
2016 

Număr de elevi 
participanţi 

•       Monitorizarea absenteismului Diriginţi, comisia de 
frecventa, consilier 
educativ, directori 

Lunar Număr absente 
nemotivate/elev 

•       Desfăşurarea şedinţelor de 
consiliere  

Diriginţi, psiholog şcolar Februarie - Iunie 
2016 

Număr de elevi 
participanţi, 
ameliorarea-rezolvarea 
problemelor iniţiale 

•       Încheierea unor noi parteneriate si 
derularea programelor existente 

  
  
  

Cadre didactice,consilier 
educativ, consilier imagine, 
directori 

Februarie - Iunie 
2016 

Număr de elevi si cadre 
didactice participanţi, 
rezultatele proiectului 

RESURSE 
MATERIALE 

•       Asigurarea fondului de carte pentru 
premierea elevilor 

Consiliul de administraţie Iunie 2016 Număr de elevi premiaţi 

•       Asigurarea fondurilor necesare 
pentru plata drepturilor salariale, 
transport, burse 

Serviciul contabilitate, 
director, comisii de lucru 

Februarie – Iunie 
2016 

Respectarea termenelor 

•       Comanda de manuale şcolare Bibliotecar, cadre didactice Martie – Iunie 
2016 

Asigurarea manualelor 
pentru toţi elevii din 
învăţământul obligatoriu 

•       Atragerea de sponsorizări, donaţii 
pentru liceu 

Diriginţi, cadre didactice, 
directori 

Februarie - Iunie 
2016 

Corecta gestionare a 
acestor donaţii şi 
sponsorizări 

•       Modernizarea spaţiilor de 
învăţământ 

Directori, administrator Martie – 
Septembrie 2016 

Realizarea reparaţiilor 
curente; atragerea de 
fonduri 



•       Realizarea unor venituri proprii Directori, serviciul 
contabilitate 

Februarie - Iunie 
2016 

Corecta gestionare a 
acestora 

 
 
 
Director,              Director adjunct, 
Prof. Daniela Bejan             Prof. Băisan Lavinia 
               Prof. Florin Lazăr  
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