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1.ARGUMENT  

VIZIUNEA NOASTRĂ 

O ȘCOALĂ COMPETITIVĂ, 

O ȘANSĂ LA PERFORMANȚĂ! 

  

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Petroșani este o instituție de învățământ care își propune să promoveze o educație modernă, care 

să ofere elevilor posibilitatea dezvoltării lor în ceea ce privește acumularea de cunoștințe, formarea și modelarea caracterului, dezvoltarea și 

întărirea deprinderilor și competențelor. 

Principalul nostru obiectiv este ca școala  să fie un organism viabil pentru resursele sale materiale și umane, cu indivizi eficienți, pragmatici, 

adulți și copii care pretind unii de la alții, dar și oferă în aceeași măsură.  

MISIUNEA NOASTRĂ 

Crearea unui climat de învățare stimulativ, care să asigure evoluția personală și performanță. 

Formarea unor tineri deschiși spre cunoaștere și cultură; pregătirea unor absolvenți capabili de a se integra activ, eficient și cu succes în 

societate; valorizarea colaborării cu parteneri din comunitatea locală și din Europa. 

 

Planul Managerial pentru anul şcolar 2022-2023 este elaborat pornind de la faptul că educaţia şi formarea au un rol fundamental în 

realizarea obiectivelor Strategiei Europene privind o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, în special prin înzestrarea 

cetăţenilor cu competenţele şi aptitudinile de care economia europeană şi societatea europeană au nevoie pentru a rămâne competitive şi 

inovatoare, dar şi prin contribuţia lor la promovarea coeziunii şi incluziunii sociale.  

 

Educaţia şi formarea au de asemenea o contribuţie substanţială în cadrul iniţiativelor emblematice. Sistemele de educaţie şi formare 

din Europa trebuie să ofere combinaţia potrivită de competenţe şi aptitudini, să asigure un număr suficient de absolvenţi din domeniile 

ştiinţei, matematicii şi ingineriei, să înzestreze oamenii cu competenţele de bază, motivaţia şi capacitatea de a învăţa, să încurajeze 

dezvoltarea de aptitudini transversale, inclusiv cele care permit utilizarea tehnologiilor moderne digitale, să promoveze dezvoltarea durabilă 

şi cetăţenia activă şi să încurajeze creativitatea, inovarea şi spiritul antreprenorial. 

 

Planul Managerial este elaborat pentru asigurarea calităţii în educaţie şi în concordanţă cu noile cerinţe ale învăţământului 

preuniversitar românesc, punându-se accentul pe reducerea absenteismului şi utilizarea evaluării cu scopul orientării şi optimizării învăţării. 
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Pentru elaborarea acestuia s-a avut în vedere faptul că măsura dezvoltării unei societăţi poate fi relevată dacă se iau în considerare 

indicatorii care privesc educaţia şi calitatea şcolii, respectiv indicatorii referitori la modul de organizare a cunoaşterii, a învăţării şi a calităţii 

activităţii educative. 

 

 

2.ANALIZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN.  

2.1 CONTEXTUL POLITIC 
 

CADRUL LEGISLATIV 

 

În prezent, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat de următoarele acte normative: 

▪ Legea Educației Naționale nr.1/2011 actualizată;  

▪ Ordinul MEN 4183/ 04.07.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar;  

▪ OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;  

▪ ORDIN nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 

56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică - bullying 

▪ - Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar: nr. 3240/2014;  

▪ Ordinul MEN nr. 4619/22.09.2014 modificat cu OMECS 4621/2015 privind aprobarea metodologiei cadru de organizare și 

funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, respectiv OMEN nr. 3160/1.02.2017 și OME 5154/2021 pentru 

modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar. 

▪ Ordin nr. 5132/10/09/2009 privind activităţile specifice, funcţii de diriginte;  

▪ - Ordonaţa de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 81 / 2006; 
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3.  DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN - ANALIZA S.W.O.T. 

3.1. Diagnoza mediului intern: 

 
PUNCTE TARI 

• Instituţie de prestigiu în judeţ, prin: rezultatele obţinute la 

olimpiadele şi concursurile naţionale şi Bacalaureat: (100% 

procent de promovabilitate la Bacalaureat);  

• Competenţa colectivului didactic: personalul didactic calificat în 

proporţie de 99%, valoros, omogen şi stabil; 

• Posibilitatea obţinerii de certificate profesionale de informatică, de 

limba engleză şi franceză; 

• Scoala-pilot catalogul electronic și program modular de invatare; 

• Existenţa unor noi spaţii de lucru pentru elevi şi profesori; 

• Existenţa unei biblioteci în limba franceză; cancelarie, 

bibliotecă;existenta a doua cabinete fonice 

• Rezultate excepţionale obţinute de către elevi la concursurile şi 

olimpiadele şcolare judeţene şi naţionale;  

• Climat de cooperare şi colaborare prin derularea proiectelor 

educaţionale în care sunt încurajaţi să participe toţi elevii şcolii; 

•  Climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi şi personal;  

• Conceperea şi dozarea conţinuturilor şi a modurilor de 

organizare a învăţării se face astfel încât elevii să fie angajaţi în 

eforturi cu valoare formativă care să se asocieze cu interesul de a 

învăţa; 

• Profesorii sunt preocupaţi de crearea unei atmosfere generale de 

securitate şi încredere în clasă, de încurajarea succeselor fiecărui 

elev; 

• Existenţa unui grup de Voluntariat care are relaţii de parteneriat 

cu ONG-uri de profil; 

• Cursurile se desfăşoară într-un singur schimb (8-15); 

• Condiţii foarte bune de încălzire în timpul iernii; 

• Elevii admişi în clasa a IX-a au medii mari de admitere,  ceea ce 

permite ca, în continuare, ei să obţină rezultate foarte bune la 

învăţătură şi disciplină;  

PUNCTE SLABE 

• Lipsa unui cabinet medical în şcoală şi a unei cantine; 

• Spaţii amenajate dotate insuficient cu materiale necesare 

activităţilor şcolare şi extraşcolare;  

• Spaţiu de lucru insuficient pentru activităţile şcolare şi 

extraşcolare; 

• Lipsa unor  proiecte  finanțate din fonduri europene pentru 

modernizare  ; 

• Reticienţa unor cadre didactice faţă de utilizarea/aplicarea in 

demersul didactic a metodelor activ-participative de predare-

învăţare, adecvarea formelor alternative de evaluare la nevoile 

elevului;  

• Biblioteca insuficient dotată în anumite domenii culturale; 

• Unele familii au condiţii materiale insuficiente pentru asigurarea 

navetei copiilor; 

• Avalanşa schimbărilor legislative, ceea ce conduce la un volum  



 

 

COLEGIUL NAȚIONAL 

 

“MIHAI EMINESCU” PETROȘANI  

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

 

 

 

 5 

imens de muncă: situaţii, raportări, analize, etc. 

•  

 

 

 

 

3.2. Diagnoza mediului extern: 

OPORTUNITĂŢI 

• Învăţământ de calitate în majoritatea grădiniţelor şi şcolilor 

generale din Valea Jiului; 

• Municipiul Petroşani dispune de existenţa unor instituţii 

culturale deschise la colaborarea cu şcolile: Teatrul Dramatic 

“I.D.Sîrbu”, Casa de Cultură a Studenţilor; 

• Posibilitatea accesării fondurilor europene pe bază de proiecte şi 

programe finanţate; 

• Municipiul Petroşani şi Valea Jiului în general dispun de resurse 

turistice diverse ce pot fi exploatate în sensul petrecerii timpului 

liber; 

•  Oferta educaţională instituţionalizată este, în municipiul 

Petroşani, foarte bogată: 4 colegii, dintre care 3 cu toate 

nivelurile de învăţământ, 2 şcoli generale, o universitate, un 

Club al Copiilor, un Club Sportiv; 

• Mulţi elevi din Valea Jiului se orientează spre municipiul 

Petroşani pentru a urma învăţământul liceal; 

•  Afluxul elevilor buni spre liceul nostru continuă; 

• Posibilitatea formării continue a cadrelor didactice prin programele 

oferite de I.S.J. Hunedoara, C.C.D. Deva si universităţi; 

• Bună colaborarea cu Poliţia, Primăria şi Consiliul Local al 

Municipiului Petroşni, Direcţia Generală de Sănătate Publică, 

Biserica și alte instituţii. 

 

AMENINŢĂRI 

• Sistem legislativ instabil, complicat, adesea confuz, restrictiv şi 

în continuă transformare; 

• Lipsa posibilităţii de organizare a unui examen de admitere în 

clasa a IX-a la nivelul liceului; 

• Existenţa unui număr mic de investitori în zonă capabili să 

asigure resurse financiare necesare dezvoltării comunității  

locale; 

• Rata de abandon şcolar ar putea creşte datorită influenţei nefaste 

asupra elevilor a unor factori externi; Părinţii unor elevi pot 

rămâne fără loc de muncă 

• Scăderea populaţiei şcolare; 
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4. ŢINTE  STRATEGICE.  
În anul şcolar 2022-2023, pornind de la analiza diagnoză / prognoză realizată în Planul managerial al Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu” 

Petroşani pentru anul şcolar 2021-2022 si de la analiza stării sistemului educaţional pe baza indicatorilor de calitate din Raportul de activitate pe anul 

şcolar 2021-2022, considerăm prioritare următoarele: 

I. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea promovării unui act educaţional modern, stabil, de calitate  

II. Transformarea şcolii într-o organizaţie care învaţă, cu accent pe dezvoltarea competenţelor-cheie  

III. Diversificarea ofertei educaţionale prin promovarea activităţilor curriculare şi extracurriculare menite să dezvolte respectul pentru valorile 

culturale, naţionale şi europene, încurajarea spiritului civic, antreprenorial şi a concurenţei loiale  

IV. Dezvoltarea culturii organizaţionale în scopul încurajării spiritului de iniţiativă, cooperare şi colaborare intra- şi interinstituţională 

V.  Dezvoltarea marketingului educaţional prin diversificarea acţiunilor pentru promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii  

 

OPŢIUNI STRATEGICE: 
4.1 Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin derularea de programe şi strategii pentru asigurarea unui climat stimulativ pentru 

performanţă; păstrarea succesului şcolar şi a promovabilităţii la examenele naţionale; 

4.2 Realizarea unui sistem educaţional stabil, relevant şi echitabil, prin facilitarea accesului la educaţie şi promovarea egalităţii de şanse a elevilor; 

4.3 Creşterea eficienţei activităţii manageriale din perspectiva descentralizării sistemului de învăţământ preuniversitar; 

4.4 Asigurarea unei oferte de formare continuă a personalului didactic, în concordanţă cu necesităţile de perfecţionare ale sistemului de învăţământ şi ale 

cadrelor didactice 

4.5 Diversificarea ofertei educaţionale prin promovarea activităţilor curriculare şi extracurriculare menite să dezvolte respectul pentru valorile culturale, 

naţionale şi europene, încurajarea spiritului civic, antreprenorial şi a concurenţei loiale; 

4.6 Promovarea de programe în colaborare cu autoritătile locale în scopul diminuării absenteismului şi a abandonului şcolar; 

4.7 Diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale şi financiare în vederea dezvoltării bazei materiale a şcolii, pentru 

promovarea unui act educaţional modern, stabil, de calitate şi pentru creşterea gradului de securitate în unitatea de învăţământ; 

4.8 Implicarea în activităţile de cooperare europeană şi dezvoltarea abilităţilor de analiză şi negociere ale elevilor; 

4.9 Diversificarea acţiunilor pentru promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie 

instituţional
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PLAN OPERAŢIONAL 
An şcolar 2022 – 2023 

 

I. MANAGEMENT 
 

Obiective specifice: 

I.1. Creşterea eficienţei exercitării funcţiilor manageriale şi orientarea acestora spre obţinerea de rezultate la nivelul unităţii 

I.2. Continuarea procesului de dezvoltare a unui management bazat pe delegarea de competenţe, concomitent cu construcţia unei motivaţii de 

rang înalt pentru întregul personal (apartenenţă, recunoaştere, autorealizare); 

I.3. Asigurarea protecţiei şi securităţii personalului angajat; 

I.4. Realizarea unui management dinamic şi activ ; proiectarea şi evaluarea managementului educaţional; 

 

Nr. 

crt. 

 

Activităţi propuse 

 

Responsabili 

 

Termen 

 

Resurse 

 

Indicatori  

1 Alegerea CA 

CP, CRP,CL,CE 05.09.2022 

Legi, Metodologii în 

vigoare  

 

Proces verbal 

2 
 
Refacerea organigramei liceului în conformitate cu 

modificările legislative din domeniu 

 
 

 

 
   05.09.2022 

 

 
Standarde specifice 

 

 

3 Numirea consilierului pentru programe şi proiecte educative CA 

Director 
05.09.2022 

Legi, Metodologii în 

vigoare  

Proces verbal; 

Decizie internă 

4 Întocmirea rapoartelor de analiză pentru 2021-2022 Raport 

general: Starea şi calitatea educaţiei la sfârşitul anului 

şcolar 2021-2022.  

 

Director 

CPPE 
05.09.2022 

Raportări, date 

statistice colectate 

2021-2022 

Raport de activitate 

5 Dezbaterea şi aprobarea raportului de activitate în cadrul 

CP Director 05.09.2022 

Raportări, date 

statistice colectate 

2021-2022 

Proces verbal 
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6 Numirea  şefilor comisiilor de lucru cu caracter permanent 

şi temporar, a responsabililor acestora şi a membrilor pentru 

fiecare structură a colegiului 

CP 

Director 
05.09.2022 

Rapoarte, fise de 

evaluare 

Proces verbal 

Decizii interne 

7 Elaborarea rapoartelor de activitate anuale ale  comisiilor, 

responsabililor desemnaţi pentru derularea diferitelor 

activităţi 

Şefi de comisii 

05.09.2022 
Raportări, date statistice 

colectate 2021-2022 
Rapoarte de activitate 

8 Elaborarea propunerilor şefilor de comisii pentru planul 

managerial pentru anul şcolar curent 

Şefi de catedre 
05.09.2022 Propuneri, rapoarte Propuneri scrise 

9 

Planificarea activităţii CA 

Director 

Directori adjuncţi 

CA 

05.09.2022 
Legi, Metodologii în 

vigoare 
Plan de activitate 

10 

Planificarea activităţii CP 

Director 

Directori adjuncţi 

CA 

05.09.2022 
Legi, Metodologii în 

vigoare 
Plan de activitate 

11 Stabilirea competenţelor comisiilor, desemnarea şefilor de 

comisii şi a responsabililor pe structuri 
Director 05.09.2022 ROFUIP, Legi Decizii interne 

12 Stabilirea comisiilor şi grupurilor de lucru Director 

Directori adjuncţi 
05.09.2022 ROFUIP, Legi Decizii interne 

13 Stabilirea atribuţiilor membrilor CA în funcţie de structura 

unde activează 

Director 

CA 
05.09.2022 Metodologii în vigoare Proces verbal 

14 Stabilirea atribuţiilor  comisiilor şi grupurilor de lucru Director 

CP PE 
05.09.2022 Metodologii în vigoare Decizii interne 

15 Asumarea fişei postului de către întregul personal angajat Director 

Director adjunct 

CA 

01.10.2022 Metodologii în vigoare Fişe post 

16 Prezentarea, dezbaterea şi finalizarea proiectului planului 

managerial 

Director 

CA 
05.09.2022  Proces verbal 

18 Elaborarea planurilor de muncă ale comisiilor Şefi de comisii 01.10.2022  Planuri de muncă 
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19 Stabilirea conţinutului şi formatelor standardizate pentru 

dosarele de evidenţă a activităţii catedrelor 

Director 01.10. 2022  

Opis dosar 

catedră; 

Forme 

standardizate/ 

Modele 

20 Planificarea activităţilor pentru programul „Şcoala altfel” și 

,,Săptămâna Verde” 

Director 

Consilier educativ 

Diriginţi 

01.11. 2022  Plan de activitate 

21 Întocmirea planului de școlarizare pe nivele și forme de 

învățământ în conformitate cu legislația în vigoare, cu 

opțiunile elevilor și părinților, cu condițiile concrete din 

unitatea de învățământ, conform solicitărilor comunității 

locale. 

 
Conform 

graficului 

M.E. 

 

 
 
Directorii 

 

 
 

Legislatia în 

vigoare 

 

Planul de 

şcolarizare 

22 Desemnarea comisiei de protecţia muncii şi a situațiilor de 

urgență 

Director 

Director adjunct 

CA 

05.09.2022 

Legislatia în 

vigoare 

 

Decizii interne 

23 Elaborarea şi aprobarea planului de activitate pentru 

protecţia muncii şi a situațiilor de urgență  

Şefi comisii 

 
30.09.2022 

Legislatia în 

vigoare 
Plan de activitate 

24 Asigurarea documentaţiei necesare aplicării normelor de 

protecţia muncii şi a situațiilor de urgență  
Şefi comisii 30.09.2022 

Legislatia în 

vigoare 
Set documente 

25 Efectuarea instructajelor de protecţia muncii şi a situațiilor 

de urgență 
Şefi comisii 01.10.2022 

Legislatia în 

vigoare 
Procese verbale 

26 Actualizarea fişelor de protecţia muncii 
Şef comisie 01.10.2022 

Legislatia în 

vigoare 

Fişele de protecţia 

muncii 

27 Menţinerea la zi a documentaţiei dosarelor de protecţia 

muncii şi a situațiilor de urgență  Şefi comisii Permanent Ordine, note, precizări 

Dosarele pentru 

protecţia muncii şi 

PSI 

28 Monitorizarea activităţii protecţia muncii şi a situațiilor de 

urgență  

Director 

Şef comisie 
Permanent Legislatia în vigoare Note de serviciu 
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29 Evaluarea activităţii protecţia muncii şi a situațiilor de 

urgență 
Director Semestrial Legislatia în vigoare 

Rapoarte de 

activitate 

30 
 
Stabilirea unor standarde de performantă specifice 

la nivelul unității de învățământ, atât în ceea ce 

priveşte activitatea didactică, cât şi pentru elevi 

 

M1-M6 
Comisia de 

evaluare 

internă 

 

 
Logistică, şefi 

de comisii  

 

Documente 

justificative 

31 
 
Elaborarea unor metode specifice şcolii pentru 

evaluare, auto-evaluare şi monitorizare, pentru 

asigurarea standardelor naționale existente şi 

asigurarea calității educației 

 

M1-M6 

 

Comisia 

pentru 

evaluare 

internă 

 
Logistică, 

standarde M.E. 
Documente 

justificative 

32 Monitorizarea realizării planului managerial şi aplicarea 

corecţiilor necesare 

Director 

CA 
Lunar 

Planul managerial Procese verbale; 

Note de serviciu 

 

 

 

II. CURRICULUM 
 

Obiective specifice: 

II.1. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă așteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.  

II.2. Cunoașterea si aplicarea documentelor de politică educaţională si a finalităţilor, pe cele 3 niveluri de şcolarizare, urmărind modificările legislative  

II.3. Îmbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare, asigurarea şanselor egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de 

performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare.  

II.4. Promovarea activităților instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe demersuri educaționale inter- și transdisciplinare, pe 

competenţele-cheie;  

II.5. Reconsiderarea tehnicilor de evaluare; 

II.6. Personalizarea şi diversificarea ofertei educaţionale: CDS  

II.7. Utilizarea mijloacelor şi instrumentelor TIC la toate disciplinele de studiu 
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Nr. 

crt. 

 

Activităţi propuse 

 

Termen 

 

Responsabili  

 

Resurse 

1 
 
Asigurarea colectivelor de catedră şi 

comisiilor cu toate documentele privind 

planul cadru pentru liceu. 

 
Permanent 

 

 
Director  

Comisia 

pentru 

curriculum 

 
Documentele 

distribuite colectivelor 

de catedră şi 

comisiilor 

2 
 
Asigurarea colectivelor de catedre cu 

toate documentele privind 

programele şcolare în funcţie de 

curriculum-ul naţional. 

 
Permanent 

 

 
Director 

Consiliul 

pentru 

curriculum 

 

 
Documentele 

distribuite colectivelor 

de catedră şi 

comisiilor 

3 
 
Stabilirea ofertei CDS, ţinând seama de 

aşteptările elevilor, părinţilor şi ale 

comunităţii locale. 

Decembrie 2022 

 

 
Director 

Consiliul 

pentru 

curriculum 

 
Programele pentru 

CDS aprobate 

 

4 
 
Aprobarea fiecărei programe pentru CDS in 

consiliul pentru curriculum şi obţinerea 

avizului de la inspectorul de specialitate 

Ianuarie  2023 

 

 
Director 

Consiliul 

pentru 

curriculum 

 
Programele pentru 

CDS aprobate 

 

5 
 
Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor 

elevilor la evaluările interne şi externe 

 
Pe fiecare modul 

 
Director, 

Comisia CEAC 

 
Materiale de analiza 

Programe de 

pregătire 

6 
 
Procurarea materialelor auxiliare, 

ghidurilor pentru cadrele didactice 

necesare predării astfel încât aceasta să 

corespundă schimbărilor de structură ş i 

fond din sistemul de învăţământ. 

 
Permanent 

 

 
Director, 

directori 

adjuncţi 

Biblioteca

r 

 

 
Colectiipeprobleme(la 

zi) la biblioteca 
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7 
 
Procurarea materialelor complementare 

pentru activitatea de predare-învăţare - 

evaluare realizată pe suport informatic, 

pentru a răspunde noilor cerinţe 

educaţionale. 

 
Permanent 

 

 
Director , 

directori 

adjuncţi 

Biblioteca

r 

 

 
Colecţii pe probleme (la 

zi) la biblioteca 

 

8 
 
Procurarea necesarului de manuale şcolare 

gratuite elevilor claselor a IX-a şi a X-a, a 
XI-a, a XII-a 

 
Septembrie 2022 

 

 
Director, 

Director 
adj 

Biblioteca
r 

 
Existenta manualelor la 

elevi 

9 
 
Alegerea manualelor alternative pentru liceu, 

aprobate de M.E 

 

 
Septembrie 2022 

 

 
Biblioteca 

 

 
Existenta manualelor la 

elevi 

 

10 
 
Actualizarea Regulamentului intern 

 
Septembrie 2022 

 
Comisia 
pentru 

regulament 

 
ROI şi legislaţia in 

vigoare 

11 
 
Procurarea documentelor privind planul 
cadru pentru fiecare profil şi 

specializare. 

 
Septembrie 2022 

 
Consiliul 

pentru 

curriculum 

 
Documente specifice 

ale M.E.C. 

12 
 
Procurarea documentelor privind 
programele şcolare în funcţie de 
curriculum naţional 

 
Septembrie 2022 

 

 
Consiliul 

pentru 
curriculum 

 

 
Documente specifice 

ale M.E.C. 

 

13 
 
Organizarea simulărilor pentru Examenul de 

bacalaureat și Evaluare Națională 

 
cf. Planificării 

 
Director, 

cadre 
didactice 

 
Metodologii, programe 

şi logistic 
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14 
 
Organizarea concursurilor şcolare în şcoala 

 

 
conf. calendarului 

 

 
Director, 
directori 

adjuncţi, șef 
de catedră 

 

 
Metodologii, programe, 

logistica si cadre 
didactice 

 

15 
 
Monitorizarea aplicării criteriilor de evaluare 
unică la toate disciplinele din trunchiul 
comun 

 

 
Toate modulele 

 
Director 

 

 
Standarde 

metodologii oficiale 

 

16 
 
Îndrumarea şi coordonarea elaborării CDS 

pentru anul următor 

 

M2-M3 

 

 
Director, 

 

 
Documente oficiale 

CNC, cadre didactice 

 

17 
 
Organizarea înscrierii în clasa a XI-a 
pentru absolvenţii ciclului inferior al 

liceului 

 

conf. graficului 
 

Director, 

 

 
Plan de 

şcolarizare, 

fundamentare 

 

18 
 
Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor 

elevilor la evaluările interne şi externe 

 

 
cf. calendarului 

 

 
Comisiile de lucru 

ale liceului 

 

 
Date statistice 

 

19 
 
Verificarea modului de stabilire a 

disciplinelor opţionale prin CDS în 

concordanţă cu resursele existente, 

logistică didactică opţiunile elevilor 

 
Cf. planificării 

 

 
Director şi CC 

 

 
Metodologii, plan 

cadru inspecţii 

 

20 
 
Stimularea elevilor câştigători ai concursurilor 

şcolare şi a cadrelor didactice implicate în 

pregătirea acestora prin găsirea unor fonduri 

provenite din sponsorizări, donaţii, etc. 

 
Periodic 

 

 
CA 

 

 
Sponsorizări, donaţii 
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21 
 
Realizarea unor sondaje în rândul elevilor şi a 

cadrelor didactice de specialitate legate de 

problemele curriculare, pentru asigurarea 

feed-back-ului necesar reglării unor 

neajunsuri şi transmiterea observaţiilor şi 

propunerilor la nivel superior 

 
Februarie 2022 

 

 
Directori si CC 

 

 
Mijloace specifice 

 

22 
 
Achiziţionarea de materiale complementare 

pentru activitatea de predare-învăţare 

achiziţionarea pe suport informatic, pentru a 

răspunde noilor cerinţe. 

 
M1-M6 

 
Directori 

 

 
Borderou achizitii, 

Sponsorizari etc 

 

23 
 
Continuarea formarii cadrelor didactice pe 

problemele utilizării platformelor online 

 
M1-M6 

 

 
Directori/Şefii de 

catedră 

Comisia pentru 

perfecţionare 

 
Logistica şi formatori 

 

24 
 
Asigurarea unui climat de muncă eficient 

în folosul elevilor beneficiarii sistemului 

educaţional 

 
M1-M6 

 

 
Director 

Directori 

adjuncţi 

 

 
Comunicarea 

 

25 
 
Sprijinirea iniţiativelor cadrelor didactice şi 

aplanarea eventualelor conflicte de interes 

între aceştia şi directorul unităţii de 

învăţământ sau cadrele didactice de alta 

specialitate 

 
M1-M6 

 

 
Director 

Directori 

adjuncţi 

 

 
Comunicarea 

 

 
Indicatori de performanta: 

- Concordanţa cu documentele ME 
- Realizarea standardelor, eficacitatea (resurse/rezultate), eficienta(rezultate/obiective), progress. 

- Respectarea precizărilor din OME, metodologii şi norme de aplicare a curriculumului şcolar. 

-  Respectarea termenelor. 
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- Eficienţă, promptitudine 

- Identificarea oportunităţilor si a problemelor. 

- Numar manageri educaţionali implicati în activitatea de control si decizie -Raportul dintre oferta scolii si nevoile comunitatii. 

- Criteriile privind calitatea curriculumului 

- Capacitatea de aplicabilitate şi profesionalismul în aplicarea şi respectarea curriculumului şcolar. 

 

III. RESURSE UMANE 
Obiective specifice: 

III.1. Centrarea demersului educaţional pe elev şi menţinerea rezultatelor şcolare curente la un nivel ridicat. 

III.2. Obţinerea unor rezultate bune la examenele naţionale şi promovabilitate maximă la examenul de bacalaureat 

III.3. Susţinerea performanţelor şcolare de nivel înalt 

         III.4. Asigurarea orientării şcolare şi profesionale a elevilor 

III.5. Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar şi a Regulamentului intern 

III.6. Încadrarea corectă cu personal didactic, conform prevederilor legale în vigoare 

III.7. Desfăşurarea procesului instructiv-educativ la un nivel calitativ ridicat 

III.8. Asigurarea condiţiilor necesare participării cadrelor didactice la activităţile de formare continuă; monitorizarea respectării prevederilor 

legale privind formarea periodică 

III.9. Susţinerea şi promovarea iniţiativelor personale având ca scop creşterea calităţii educaţiei 

 

Nr. 

crt. 

 

Activităţi propuse 

 

Responsabili 

 

Termen  

 

Resurse/ Indicatori 

1 

Actualizarea bazei de date a elevilor 

Director 

Diriginţi  

Secretariat 

Permanent Baza de date 

2 Elaborarea orarului Comisie orar 05.09. 2022 Orar 

3 Stabilirea şi aplicarea de teste iniţiale; valorificarea 

rezultatelor 
 

Cadre didactice 
01.10.2022 

Teste iniţiale 

Rapoarte privind 

rezultatele testelor iniţiale 
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4 Utilizarea metodelor didactice activ-participative, 

inclusiv a instruirii asistate de calculator 

 

Cadre didactice 

Profesori de 

informatică 

Permanent 

Planificări, planuri de 

lecţie, fişe de observare 

etc. 

5 Planificarea evaluărilor scrise şi comunicarea 

datelor elevilor 

Director 

Diriginţi 
Permanent 

Planificări, evaluări scrise 

6 Utilizarea unor metode de evaluare adecvate; 

valorificarea evaluărilor 
Cadre didactice Cf. termen 

Teste, portofolii, proiecte 

etc. 

7 Monitorizarea activităţilor instructiv-educative 

desfăşurate cu elevii 
Director Permanent Informări semestriale 

8 Evaluarea activităţilor instructiv-educative 

desfăşurate cu elevii 
Director 

CPPE 
Semestrial 

Rapoarte de activitate 

semestriale  

Informări semestriale 

9 Popularizarea şi dezbaterea metodologiilor de 

organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul 

liceal şi profesional de stat, de organizare şi 

desfăşurare a examenului de bacalaureat prin 

întâlniri directe cu elevii din anii terminali şi cu 

părinţii acestora 

Director 

Diriginţii claselor 

terminale 

30.11.2022 
Şedinţe cu părinţii 

Documentaţia aferentă 

10 Colectarea şi prelucrarea informaţiilor referitoare la 

organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale 

Director  

Diriginţi 
30.11.2022 

Colecţia actelor normative 

Procese verbale 

11 Colectarea opţiunilor elevilor claselor a XII-a pentru 

probele  examenului de bacalaureat 

Director  

Diriginţi 
Cf termen Liste nominale 

12 Organizarea de simulări pentru examenele naţionale; 

valorificarea rezultatelor 

 

Cadre didactice 
Conf. termen 

Procese verbale; 

Rezultate, planificări 

13 Stimularea şi motivarea profesorilor implicaţi în 

pregătirea tezelor cu subiect unic şi a examenului de 

bacalaureat 

CA Semestrial Proces verbal 

14 Monitorizarea activităţilor CA Permanent Rapoarte semestriale 



 

 

COLEGIUL NAȚIONAL 

 

“MIHAI EMINESCU” PETROȘANI  

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

 

 

 

 17 

15 Evaluarea activităţii Director După examene Raport de activitate 

16 Întocmirea planificărilor calendaristice pentru 

activităţile propuse 

Cadre didactice 

CEAC 
30.09.2022 Planificări calendaristice 

17 Alcătuirea bazei de date a elevilor cu rezultate 

deosebite în anul şcolar precedent 
CEAC 01.10.2022 Baza de date 

18 Definitivarea formaţiunilor de studiu pentru 

pregătirea suplimentară a elevilor capabili de 

performante şcolare deosebite 

Cadre didactice 

CEAC 
15.11.2022 

Liste nominale pe 

discipline 

19 Cooperarea cu structuri externe pentru susţinerea 

pregătirii elevilor 
CEAC Permanent Procese verbale 

20 Realizarea pregătirii intensive a lotului reprezentativ CEAC 

Cadre didactice 
Bilunar 

Planificări, 

Evidenţa activităţilor 

21 Promovarea elevilor cu rezultate deosebite şi a 

cadrelor didactice care au asigurat pregătirea 

acestora 

Director 

Director adjunct 

CEAC 

Anual 
Diplome, procese verbale, 

extrase presă 

22 Monitorizarea activităţilor de pregătire a elevilor 

capabili de performanţe şcolare deosebite 

Director 

Director adjunct 

CEAC 

Permanent Rapoarte semestriale 

23 Evaluarea activităţilor de pregătire a elevilor 

capabili de performanţe şcolare deosebite 

Director 

Director adjunct 

CEAC 

Anual Raport de activitate 

25 Continuarea formării diriginţilor pentru derularea de 

activităţi de orientare şcolară şi profesională 

Director 

CPPE 
Permanent Documentaţie aferentă 

26 
Organizarea de activităţi de orientare şcolară şi 

profesională 

Director 

CPPE 

Diriginţi 

Permanent Documentaţie aferentă 

27 Monitorizarea activităţilor de orientare şcolară şi 

profesională 

Director 

CPPE 
Permanent Note de informare 



 

 

COLEGIUL NAȚIONAL 

 

“MIHAI EMINESCU” PETROȘANI  

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

 

 

 

 18 

28 

Evaluarea activităţilor de orientare şcolară şi 

profesională 

Director 

CEAC 

CPPE 

CCE 

Semestrial Proces verbal 

29 

Actualizarea Regulamentului intern 

Director 

CA, CP, CPPE, 

Părinţi elevi 

05 .09.2022 

Ori de câte ori este 

nevoie 

Regulamentul intern 

30 Aprobarea Regulamentului intern CP  05.09.2022 Proces verbal 

31 Aplicarea consecventă a prevederilor regulamentare Director 

Diriginţi 
Permanent Documente şcolare 

32 Informarea elevilor privind normele de 

comportament în şcoală şi în afara acesteia 

CPPE 

Diriginţi 
Semestrial Proces verbal 

33 Semnarea Acordului de parteneriat, prevăzut de 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

învăţământului preuniversitar 

Director 

Diriginţii claselor de 

inceput de ciclu de 

invatamant 

01.10.2022 Documentele aferente 

34 Efectuarea serviciului pe şcoală de către cadrele 

didactice 

Director 

Responsabil serviciu 

pe şcoală 

Diriginţi 

Permanent Procese verbale 

35 Participarea conducerii la întâlnirile Consiliului 

consultativ al elevilor 

Director 

CPPE 
Cf. termen Procese verbale 

36 Monitorizarea activităţilor Director 

CA 
Permanent Note de serviciu 

37 Evaluarea activităţilor CP,  CA Semestrial Proces verbal 

38 Asigurarea documentaţiei necesare Director Cf. termen Legislaţie 

39 Prelucrarea prevederilor legale în vigoare privind 

mobilitatea personalului didactic 
Director Cf. termen Proces verbal 
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40 

Stabilirea ofertei educaţionale 

Consiliul pentru 

curriculum 

CA, CP 

17.10.2022 Oferta educaţională 

41 Elaborarea proiectului de încadrare Director  Cf. termen Proiect de încadrare 

42 Negocierea proiectului de încadrare la nivelul ISJ Director Cf. termen Proiect de încadrare 

43 Încadrarea cu personal didactic cf. prevederilor 

legale în vigoare 
Director  Cf. termen Încadrare 

44 Evaluarea activităţii CA 05.09.2022 Proces verbal 

45 Desfăşurarea activităţilor prevăzute în fişa postului Cadre didactice Permanent Evidenţa activităţilor 

46 
Planificarea asistenţei la ore 

Director 

CEAC 
01.10.2022 Planificare asistenţe 

47 

Realizarea şi valorificarea asistenţei la ore 

Director 

CEAC, 

Şefi de catedre 

Modular Fişe de asistenţă 

48 Asigurarea cooperării în cadrul catedrelor în scopul 

promovării exemplelor de bună practică în derularea 

procesului educaţional 

 

Cadre didactice 
Permanent Documentaţie catedră 

49 Elaborarea de propuneri concrete privind 

îmbunătăţirea bazei materiale a instituţiei 
Tot personalul angajat Permanent Referate de necesitate 

50 Elaborarea unor instrumente specifice de evaluare a 

personalului didactic 

Director 

CEAC 
01.10.2022 Documente aferente 

51 Actualizarea fişei postului pentru personalul didactic Director  

CA 
05.09.2022 Fişa postului 

52 

 

Informarea cadrelor didactice cu privire la ofertele 

de formare continuă (local, naţional,UE) 

Comisia de mentorat 

didactic 
Permanent 

Documentaţie, punct de 

informare 

53 Asigurarea suplinirii la clasă a cadrelor didactice 

participante la activităţi de formare continuă 

Director  

Şefi de catedre 
Permanent 

Cereri de absenţă, 

suplinire 
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54 Întocmirea unei baze de date a cadrelor didactice 

privind activităţile de formare continuă 

Comisia de mentorat 

didactic 

 

30.09.2022 Baza de date 

55 Evidenţa termenelor privind formarea periodică şi 

informarea cadrelor didactice şi a conducerii 

Comisia de mentorat 

didactic 
Anual  Note de informare 

56 Aplicarea prevederilor legale în vigoare privind 

formarea periodică 
Director Permanent  Note de serviciu 

57 Aplicarea prevederilor legale în vigoare privind 

obţinerea definitivatului şi a gradelor didactice 
Director  Cf. termen Documentaţie aferentă 

58 Organizarea de activităţi metodice la nivelul 

instituţiei 
Şefi de catedre Cf. termen Procese verbale 

59 Evidenţierea şi popularizarea iniţiativelor deosebite Director  

Director adjunct 
Semestrial Raport de activitate 

60 Susţinerea administrativă a iniţiativelor personale ce 

au ca scop creşterea calităţii educaţiei 

Director 

Director adjunct 

CA 

Permanent Documente aferente 

 

 

 

 

IV. RESURSE MATERIALE 
Obiective specifice 

IV.1. Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare conform normativelor în vigoare; 

IV.2. Păstrarea şi întreţinerea patrimoniului; aplicarea tuturor măsurilor legale privind activităţile de inventariere şi casare; 

IV.3. Îmbunătăţirea condiţiilor educaţionale; 

IV.4. Creşterea veniturilor extrabugetare realizate prin închirieri, furnizări de servicii educaţionale, sponsorizări, proiecte şi contracte; 

IV.5. Fundamentarea, angajarea, ordonanţarea, lichidarea şi execuţia bugetului conform prevederilor legale în vigoare; 
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Nr. 

crt. 

 

Activităţi propuse 

 

Responsabili 

 

Termen  

 

Resurse/ Indicatori 

1 Inspectarea periodică a stării spaţiilor şcolare,ale 

conditiilor de distantare fizica a elevilor si 

personalului,a masurilor de prevenire a raspandirii 

virusului Covid 19,asigurarea materialelor de 

dezinfectie si respectarea circuitelor de deplasare ale 

elevilor 

Director 

Directori adjuncţi 

Administratori de 

patrimoniu 

zilnic Rapoarte de inspecţie 

2 Elaborarea şi aplicarea planurilor de acţiune 

imediată pentru remedierea defecţiunilor înregistrate 

Director 

Directori adjuncți 

Administratori de 

patrimoniu 

Lunar  Plan de acţiune 

3 Identificarea necesarului privind activităţile de 

reparaţii asigurate cu terţi (buget local, venituri 

proprii) 

Director 

Contabil şef 

Administratori de 

patrimoniu 

Modular Proces verbal de recepţie 

4 Elaborarea planului de reparaţii şi dotare a şcolii Director 

Contabil şef 

Administratori de 

patrimoniu 

30.11.2022 Proces verbal de recepţie 

5 Asigurarea calităţii lucrărilor efectuate de către terţi Director 

Contabil şef 

Administratori de 

patrimoniu 

Cf. termen 
Procese verbale de 

recepţie 

6 Instructaje periodice cu elevii privind conservarea 

patrimoniului 
Diriginţi Semestrial  Procese verbale 

7 Instructaje periodice cu personalul nedidactic 

privind conservarea patrimoniului 

Administratori de 

patrimoniu 
Semestrial Procese verbale 

8 
Realizarea inventarierii anuale 

Comisia de inventariere şi 

casare 
23.12.2022 Liste de inventar 
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9 Finalizarea inventarierii Contabil Şef 20.01.2023 Registru inventar 

10 
Activităţi de casare 

Comisia de inventariere şi 

casare 
După caz 

Procese verbale; 

Registru inventar 

11 Imputarea pagubelor produse patrimoniului, după 

caz 

Director 

Contabil şef 
Permanent Decizii de imputare 

12 Repararea partiala a  acoperisului   de la sediul liceal Director 

Directori adjuncţi 

CRP 

20.12.2022  

13 Realizarea digitalizarii fiecarei săli de clasă cu 

device- uri pentru activitatea online+acces internet 

bandă largă 

Directori 

Directori adjuncţi 

Administratori financiari 

şi de patrimoniu 

05.09.2022 

Contracte de 

donatie,sponsorizari,lista 

de achizitii 

14 Amenajare interioara a sediului colegiului si a 

sediilor gimnaziale,mobilier scolar modular 

Directori 

Directori adjuncţi 

Administratori financiari 

şi de patrimoniu 

 M4-M6  

15 Reparații exterior clădire liceu Directori 

Directori adjuncţi 

Administratori financiari 

şi de patrimoniu 

August 2023  

16 Dotarea şcolii cu mijloace de învăţământ, 

echipamente audiovizuale, tehnică de calcul în 

vederea eficientizării accesului personalului didactic 

şi al elevilor la resurse online din programe de 

finantare europeana 

Directori 

Directori adjuncţi 

Administratori financiari 

şi de patrimoniu 

Comisia de proiecte 

europene 

M1-M3  

17 Menţinerea programului şcolar pe un singur schimb 

atât la nivel nivel gimnazial cât şi  liceal 

Director 

Directori adjuncţi 

CA 

05.09.2022 

Desfăşurarea programului 

şcolar între orele 8,00-

15,00 
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18 Cooperarea permanentă cu  Primăria, în scopul 

încheierii contractelor 

Director 

Directori adjuncţi 

Contabil şef 

Permanent 
Adrese; note de serviciu; 

alte documente specifice 

19 Încheierea unor contracte cu diverşi parteneri sociali 

pentru închirierea spaţiilor disponibile în cadrul 

tuturor structurilor colegiului(daca va fi cazul in 

contextul actual) 

Director 

Directori adjuncţi 

Contabil şef 

Permanent Contracte 

22 Desfăşurare cursuri şi examene 

ECDL.IC3,Cambridge 
Coord. ECDL Permanent 

Contract CNPR – ECDL 

România 

23 Aplicarea planului de marketing şi derularea 

activităţilor de pregătire şi testare 

ECDL.IC3,Cambridge 

Coord. ECDL 

Cadre didactice 
Permanent Evidenţe testare 

24 
Atragerea de sponsorizări şi donaţii 

Director 

CPPE 

Diriginţi 

Permanent Contracte de sponsorizare 

25 Sprijinirea elaborării şi implementării de proiecte 

externe 
Director Permanent Proiecte externe 

26 Colaborarea cu Comitetul reprezentativ al părinţilor 

în proiectarea şi construcţia bugetului propriu 

Director 

Contabil şef 

Preşedinte CRP 

Preşedinte CC 

Permanent 

Bugetul CRP 

Balanţa CRP 

Cont de execuţie 

27    Fundamentarea bugetului pentru anul 2019 CA Cf. termen Proiect buget 

28 Realizarea planului anual al achizițiilor publice 

pentru anul 2023 

Director 

Contabil şef 
15.11.2023 

Planul anual al achizițiilor 

publice 

29 Asigurarea încadrării stricte în creditele bugetare 

aprobate 

Director 

Contabil şef 
Permanent Evidenţe contabile 

30 Derularea la termen şi conform prevederilor legale a 

tuturor operaţiunilor financiar-contabile 

Director 

Contabil şef 
Cf. termen Evidenţe contabile 
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31 Reducerea cheltuielilor pentru utilităţi şi găsirea 

unor soluţii alternative eficiente pentru furnizarea 

unor servicii către elevi şi profesori (multiplicare, 

imprimare, scanare, telefon etc.) 

Director 

Contabil şef 

Secretar şef 

Permanent Evidenţe contabile 

32 Asigurarea transparenţei în utilizarea fondurilor Director 

Contabil şef 
Permanent 

Rapoarte de serviciu 

33 Studiu individual privind legislaţia financiar-

contabilă în condiţiile descentralizării 

Director 

Contabil şef 
Permanent Documente contabile 

34 Prelucrarea şi diseminarea informaţiilor privind 

noutăţile legislative în domeniu 

Director 

Contabil şef 
Permanent 

Documente legislative 

aflate în biblioteca CNPR 

35 Monitorizarea activităţii Director 

Contabil şef 
Permanent  Note de serviciu 

36 Evaluarea activităţii Director 

Contabil şef 
Semestrial Rapoarte de activitate 
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V. RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT (PROIECTE EDUCAŢIONALE ŞI PROGRAME 

COMUNITARE) 
Obiective specifice 

V.1. Consolidarea colaborării cu Primăria şi Consiliul Local Petroşani, Poliţia, Jandarmeria, ISU, ONG-uri în vederea asigurării unui mediu 

şcolar atractiv, sigur şi funcţional.  

V. 2. Dezvoltarea proiectelor educationale prin promovarea unor activităţi educative formale şi nonformale având ca scop dezvoltarea educaţiei 

interculturale, antreprenoriale, civice, pentru sănătate, promovarea desegregării şi egalizării şanselor.  

V.3. Cresterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor  

V. 4. Dinamizarea activităţii Comisiei pentru proiecte 

V. 6. Eficientizarea activităţii Comisiei pentru programe educative şcolare şi extraşcolare; finalizarea unor proiecte europene. 

 

Nr. 

crt. 

 

Activităţi propuse 

 

Termen 

 

Responsabili  

 

Resurse/ Indicatori 

1 
 
Coordonarea şi evaluarea derulării proiectelor de 

parteneriat 

 

 
Permanent 

 

 
Director, 
Cadrele 

didactice 
implicate 

 
Proiecte şi rapoarte de 

colaborare 

 

2 
 
Planificarea colaborării şcolii cu poliţia, 
pompierii, instituţii culturale, agenţi 

economici 

 
M1 

 

 
Director, 
Consilier educativ 

 
Legislaţie 
specifică 

protocoale 

 

3 
 
Realizarea proiectelor in parteneriat şcoala-

comunitate in folosul ambelor parţi 

 
M1-M6 

 
Director,Consil

ier educativ 

 
Legislaţie şi 

comunicare 

 

4 
 
Colaborarea cu alte instituţii, asociaţii, 

organizaţii nonguvernamentale în 

domeniul activităţii educative şi 

extraşcolare 

 
Conform 

calendarului 

propriu 

 

 
Consilier 

educativ 

 

 
Calendar activităţi 
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5 
 
Procurarea de materiale informative privind 
oportunităţile încheierii de diverse parteneriate 

 
Permanent 

 

 
Director 

 

 
Logistica 

 

6 
 
Realizarea programelor specifice din domeniul 

integrării europene, realizate de parteneriate 

specifice 

 
Conform 

calendarului 

propriu 

 
Consilier 

educativ 

 

 
Logistica 

 

7 
 
Monitorizarea programelor guvernamentale 

 

 
Permanent 

 
Director,Consil

ier educativ 

 
Calendar activităţi 

 

8 
 
Colaborarea cu ISJ în iniţierea, derularea şi 

monitorizarea proiectelor şcolare . 

 
Permanent 

 

 
Director,Consil

ier educativ 

 
Programele existente 

 

9 
 
Colaborarea cu Primăria pentru finanţarea şi 

derularea proiectelor iniţiate şi / sau a altora 
noi 

 
Permanent 

 

 
Director,Consilier 

educativ  

 
Programele existente 

 

10 
 
Colaborarea cu sindicatul în vederea respectării 
legislaţiei muncii 

 
M1-M6 

 
Director, CA, 
sindicat 

 
Legislaţie specifică 

 

11 
 
Elaborarea către ISj HD a rapoartelor privind 

activitatea unităţii în domeniul proiectelor şi 

programelor, acestea urmând a fi aduse la 

cunoştinţa părinţilor şi elevilor unităţii 

 
Conform 

calendarului 

 

 
Director, 

Consilier 

educativ 

 

 
Legislaţie specifică 

 

12 
 
Identificarea şi valorificarea eficientă a resurselor 

comunităţii. 

 
M1-M6 

 
Director, Consilier 

educativ  

 
Planuri de colaborare 

 

13 
 
Atragerea de sponsori, oferte de servicii, activităţi 

practice de autofinanţare. 

 
M1-M6 

 
Director, Consilier 

educativ  

 
Lista sponsorilor 

 

14 
 
Stimularea colectivelor de părinţi şi a 
consiliului reprezentativ al părinţilor în 
rezolvarea problemelor şcolii. 

 
M1-M6 

 
Director, 
Consilier 
educativ 

 
Planuri de colaborare 

 

15 
 
Valorificarea ofertei educaţionale a 
organizaţiilor non-guvernamentale, 
materializate prin programe specifice. 

 
M1-M6 

 
Director, Consilier 

educativ  

 
Oferta educaţională a 

organizaţiilor 
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16 
 
Participarea la activităţile extra-curriculare în 
scrise în calendarul M. pentru anul şcolar 
2022/2023 

 
Conform 

calendarului 

 

 
Director, Consilier 

educativ  

 
Conform 

specificărilor M.E.C 

 

17 
 
Organizarea şi participarea la întâlniri, mese 
rotunde etc. cu diverşi factori sociali 
interesaţi în stabilirea de parteneriate şi 
programe comune 

 
M1-M6 

 
Director 

Consilier 
educativ 

 

 
In funcţie de fiecare 

activitate în parte 

 

18 
 
Organizarea de cursuri sau forme de 
pregătire pentru satisfacerea nevoilor 
exprimate de personalul unităţii 

 
M1-M6 

 
Director,Consilier 

educativ  

 
Legislaţie şi oferta 

de program 

 

19 
 
Stimularea cadrelor didactice şi a personalului 
de conducere în aplicare pentru bursele de tip 
Erasmus 

M1-M6 
 
Director,Consilier 

educativ  

 
Legislaţie şi oferte 

de programe 

 

20 
 
Negocierea celor mai avantajoase condiţii de 

sprijin comunitar 

 
M1-M6 

 
Director,Consilier 

educativ  

 
Comunicare 

interinstituţională 

 

21 
 
Rezolvarea amiabilă a eventualelor conflicte între 

actorii actului educațional  

 
M1-M6 

 

 
Director,Consilier 

educativ  

 
Comunicare 

interistituţională 

 

 

 

VI. RELAȚII CU PUBLICUL ȘI IMAGINEA 
Obiective Specifice  

VI.1 Crearea condiţiilor necesare în vederea implicării comunităţii locale în viaţa şcolii; 

VI.2. Asigurarea condiţiilor pentru buna colaborare cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor; 

VI.3. Fundamentarea unei politici de imagine corectă, reală şi permanentă a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Petroşani; 

 

Nr. 

crt. 

 

Activităţi propuse 

 

Termen 

 

Responsabili  

 

Resurse/ Indicatori 
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1 
 
Actualizarea modului de comunicare a 

informaţiilor transmise din oficiu –prin afişaj 

 
Permanent 

 

 
Director , Secretariat 

 

 
Logistica, R.I. 

 

2 
 
Gestiunea cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor 
primite şi actualizarea permanentă a bazei de date 

astfel constituită 

 
Lunar 

 

 
Director, Secretariat, 
informatician 

 

 
Logistica, 
baze de date, 

R.I. 

 

3 
 
Elaborarea unui proiect de analiză a modului în 

care este reflectat liceul în mass-media centrală 

şi locală 

M4-M6 

 

 
Comisia de promovare a 

imaginii liceului 

 
Logistica 

 

4 
 
Organizarea şi participarea la emisiuni TV şi Radio 

pe teme specifice şcolii 

 

 
Periodic 

 

 
Director, Comisia de 

promovare a imaginii 

liceului , Consilier educativ 

 
Logistica 

 

5 
 
Organizarea şi desfăşurarea audiențelor cu publicul 

 
Confor

m 

program
ului 

 
Director, Secretariat 

 

 
Grafice 

 

6 
 
Delegarea consilierului de imagine pentru 
menţinerea relaţiei cu mass-media 

 
 

 
CA 

 

 
programare 

 

7 
 
Soluţionarea petiţiilor sesizărilor reclamaţiilor de 

către compartimentele cărora le-a fost repartizate 

 
M1-M6 

 
Director, CA, 

Secretariat 

 
Legislaţie 

generala şi 

specifică 

8 
 
Respectarea cu stricteţe a termenelor şi a 
celorlalte reglementări externe sau interne 

 
      M1-M6 

 
Director, Secretariat 

 

 
Legislaţie 
generală şi 
specifică 

9 
 
Fluidizarea fluxului informaţional în interiorul şcolii 
prin redactarea de materiale informative periodice 
de uz intern, în formă tipărită sau electronică 

M1-M6 
 
Director, Secretariat, 

informatician 

 

 
Atribuţii specifice 
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10 
 
Organizarea unor întâlniri de formare cu tot 
personalul liceului pe teme de comunicare, 

relaţii cu mass-media, imagine 

 
Pe parcursul 

anului 

 

 
Director, Comisia de 
imagine 

 

 
Logistica 

 

11 Organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor cu părinţii la 

nivelul claselor 
Semestrial 

CPPE 

Diriginţi  
Procese verbale 

12 Prezentarea raportului de activitate şi a raportului CC şi 

stabilirea planului de acţiune la nivelul CRP 
30.10.2022 

Director 

Preşedinte CRP 
Proces verbal 

13 Participarea preşedintelui şi a membrilor CRP la 

activităţile CA şi la alte activităţi ce implică decizii 

interesând elevii şi părinţii 

Cf. termen 
Director 

Preşedinte CRP 
Procese verbale 

14 Implicarea părinţilor în activităţile extraşcolare 

(excursii, vizite, spectacole) 
Permanent 

CPPE 

Diriginţi 
Liste nominale 

15 Informarea periodică a părinţilor privind rezultatele 

şcolare 
Semestrial 

CPPE 

Diriginţi  
Note de informare 

16 Stabilirea planului editorial pentru anul şcolar curent 

15.11.2022 

Director 

Comisia pentru publicaţii 

Redacţia revistelor şcolare 

Plan editorial 

17 Colectarea şi redactarea materialelor necesare 
Cf. termen 

Comisia pentru publicaţii 

Redacţia revistelor şcolare 

Materiale pentru 

publicare 

18 Ziua porţilor deschise 

Aprilie 2023 

Director 

Consilier educativ 

Diriginţi 

Extrase din presa 

locală 

19 Actualizarea site-ului colegiului periodic Comisia responsabilă Site-ul liceului 

20 Redactarea revistelor şcolare 
Cf. termen 

Director  

Comisie pentru reviste si site 
Format final 

21 

Editarea şi difuzarea revistei (inclusiv în exterior – ISJ, 

parteneri, alte unităţi şcolare) 
Cf. termen 

Director 

CPPE 

Comisia responsabilă 

Diriginţi 

Documentaţie 

aferentă 
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22 Participarea la activităţile de promovare a imaginii 

instituţiei organizate de unitate și IŞJ 
       

Director 

CPPE 

Comisia pentru promovarea 

imaginii  

Panouri de 

prezentare, 

prezentări 

multimedia, pliante 

23 Marketing educaţional – prezentarea ofertei 

educaţionale în unităţi de învăţământ din Petroşani 31.05.2023 

Director 

Directori adjuncţi 

CA, Comisia OSP 

Plan de activitate 

24 Organizarea şi desfăşurarea activităţii: 

Zilele Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Ianuarie 2023 

Director 

CPPE 

Comitet de iniţiativă 

Program de activităţi 

25 Monitorizarea activităţii 
Permanent 

Director 

CPPE 
Note de serviciu 

26 Evaluarea activităţii 
Semestrial Director 

Rapoarte de 

activitate 

 

 


