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I. Premise
 

1. În contextul actual, serviciile educaţionale şi formarea profesională se structurează, din ce în ce mai mult, pe politici şi strategii
anticipative, astfel încât managementul procesului de învăţământ presupune o viziune prospectivă, orientată spre finalităţi şi efecte de
lungă durată. O asemenea viziune implică necesitatea de a relansa reforma de sistem, de procese şi de finalităţi, reforma managerială şi
curriculară, pentru a asigura recuperarea decalajelor şi atingerea standardelor calitative ale educaţiei la nivel european. 
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Provocările, oportunităţile, dificultăţile vieţii social-economice contemporane, starea de pandemie care impune distan area socială,ț
dar şi dinamica galopantă a secularizării  impun sistemului de învăţământ preuniversitar cerinţe speciale privind  facilitarea accesului
tuturor beneficiarilor la educaţie şi formare profesională precum şi deschiderea sistemului educaţional către o societate durabilă.
Calitatea în educaţie trebuie să urmărească dezvoltarea şi valorificarea întregului potenţial al elevilor concretizat în sistemul de cunoştinţe
şi de competenţe necesar integrării în viaţa socială şi profesională la nivel regional, na ional i european.ț ș

Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum şi disponibilitatea de a coopera, de a interconecta 
activităţi performante şi competitive din sfera cunoaşterii, din economie, din viaţa comunităţii.

Având în vedere aceste premise, precum şi rezultatele analizei generale a contextului politic, economic, social şi tehnologic (PEST),
Planul Managerial pentru anul şcolar 2022-2023 se structurează pe axele principale ale direcţiilor strategice formulate în Programul de
Guvernare, în documentele de politici educaţionale ale MEN şi în următoarele acte normative, cu modificările şi completările ulterioare:

Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale;
Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi Legea 349/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 128/1997;
Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei;
O.M.E.N nr. 4682/28.09.1998,  Regulamentul de organizare şi  desfăşurare a inspecţiei şcolare  şi  Metodologia de aplicare a
regulamentului inspecţiei şcolare; 
 Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare a unităţilor  de  învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S nr.  5076/
31.08.2016; 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările i completările ulterioare;ș
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuripentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;ș
Regulamentul  privind  actele  de  studii  şi  documente  şcolare  în  învăţământul  preuniversitar  aprobat  prin  O.M.Ed.C.
nr.3502/3.03.2005;
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 Ordinul M.E.C.T.S nr. 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar; 
Ordinul nr.  4872/22.07.2009 privind aprobarea Certificatului de absolvire a Departamentului  pentru Pregătirea Personalului
Didactic şi Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
Ordinele M.E.C.I nr. 5097, nr. 5098, nr. 5099 din 2009, privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele de studiu din
învăţământul preuniversitar;
OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entită ilor publice, cu modificările i completărileț ș
ulterioare;
Ordinul M.E.C.I nr. 5132/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;
O.M.Ed.C.  nr.  5020/23.09.2005  privind  aprobarea  Metodologiei  continuării  studiilor  după  finalizarea  învăţământului
obligatoriu; 
Ordinul  M.E.C.T.S  nr.  3331/25.02.2010  cu  privire  la  aprobarea  planurilor  de  învăţământ  pentru  cultura  de  specialitate,
pregătirea practică şi pregătirea practică comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului pentru învăţământul
liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ ui şi seral;
Iniţierea şi  susţinerea de către guvern a unor programe sociale  (  suplimentul  gratuit  de  hrană,  “Laptele şi  cornul”,  pentru
preşcolarii din grădiniţele cu program normal şi elevii din clasele I-VIII; programul  “Bani de liceu”, aprobat prin H.G nr.
1488/2004; programul “Euro 200”). 
Strategia Europa 2020 pentru Romănia;
Strategia Na ională pentru Dezvoltare Durabilă a României - orizonturi 2013-2020-2030ț
Convenţia O.N.U. privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în data de 13
decembrie 2006 şi semnată de România în data de 27 iulie 2007;
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 Alte ordine, notificări şi precizări ale M.E.C.I / M.E.C.T.S (Ordinul nr. 5171/29.08.2009 privind aprobarea  Metodologiei de
organizare şi desfăşurare a procesului de selecţie a elevilor din mediul rural, capabili de performanţă,
 Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.E.C.I de reducere a fenomenului de violenţă în unităţile de
învăţământ preuniversitar. 
H.G. 1534/2008 Standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
H.G. 21/2007 Standardele de autorizare, de func ionare provizorie a unită ilor de învă ământ preuniversitar, precum si a Standardelor deț ț ț
acreditare i de evaluare periodică a unită ilor de învă ământ preuniversitar;ș ț ț
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
Protocol încheiat între MEN, Patriarhia Română i Secretariatul de Stat pentru Culte cu privire la predarea disciplinei religie -ș
cultul ortodox  în ănvă ământul preuniversitar i la organizarea învă ământului teologic ortodox preuniversitar i universitarț ș ț ș
nr. 9217/29.05.2014.

Prezentul Plan managerial va avea în vedere iniţierea, organizarea şi implementarea unor priorită i, inte, activităţi care să conducăț ț
la  atingerea  acestor  standarde  na ionale  i  europene  şi  îşi  propune,  de  asemenea,  rezolvarea  acelor  probleme interne  ale  unităţii  deț ș
învăţământ care au fost propuse  spre remediere în Raportul de autoevaluare pe anul şcolar 2021-2022, precum şi măsurile de corectare
stabilite în Raportul privind starea şi calitatea învăţământului din şcoală.

Planul  managerial  al  Seminarului  Teologic  ,,Chesarie  Episcopul”  Buzău se  raportează  la  principalele  documente  manageriale
elaborate de către  ISJ Buzău-Raportul privind starea şi calitatea învăţământului pe anul şcolar 2021-2022 şi Planul managerial
pentru anul şcolar 2022-2023.

   2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN (analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Seminarul Teologic în anul
şcolar 2021-2022) scoate în evidenţă următoarele aspecte:

Puncte tari Puncte slabe
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   Seminarul Teologic oferă o pregătire academică bună printr-
un corp profesoral cu o solidă pregătire ştiinţifică şi metodică; 
 creşterea  ponderii  cadrelor  didactice  calificate  şi  superior

calificate (grad didactic II, I şi doctorat);
 perfecţionarea  majorităţii  cadrelor  didactice  prin  stagii  de

formare  în  specialitate,  management  şcolar,  iniţiere  în
utilizarea calculatorului, management de proiect;

 oferta variată de programe şcolare şi extraşcolare care conduc
la personalizarea procesului instructiv-educativ; 

 existenţa unei baze  materiale  bune;
 relaţii foarte bune cu părinţii şi comunitatea; 
 o  conducere  preocupată  de  creşterea  calităţii  procesului

didactic şi a bazei materiale;
 o  tradiţie  instructiv-educativă  concretizată  într-o  imagine

foarte bună a şcolii;
 rezultatele  foarte  bune  obţinute  de  absolvenţii  noştri  la

examenele de final de ciclu şcolar;
 interesul  crescut  al  elevilor  şi  părinţilor  pentru  oferta

educaţională a şcolii;
 experienţa  dobândită  prin  derularea  unui  număr  mare  de

parteneriate  educaţionale  locale,  naţionale,  europene,  prin
programe specifice şi proiecte încheiate la nivelul unităţii; 

 insuficienta  receptivitate  a  unor  cadre  didactice  şi  a  părinţilor
asupra  noutăţilor  privind  aplicarea  proiectelor  de  reformă  în
învăţământ,  aceasta  implicând  o  redusă  participare  la  actul
decizional;

  motivaţie  preponderent  extrinsecă  pentru  dezvoltare  profesionlă,
automulţumire,  tendinţa  de  a  exagera  rolul  propriu  în  succesele
elevilor; 

 insuficienta  utilizare  a  materialelor  didactice,  a  tehnicii
informaţionale şi a metodelor active în demersul didactic;

 dotarea modestă a laboratoarelor de chimie, biologie şi fizică;
 un  număr  insuficient  de  muncitori  din  cadrul  compartimentului

administrativ pentru acoperirea nevoilor de curăţenie;
 inconsecvenţă în efectuarea serviciului pe şcoală.
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 lucrul în echipă= eficien ă i eficacitateț ș
Oportunităţi

  existenţa unei oferte M.E.N. de formare/informare a cadrelor
didactice prin programe regionale, naţionale şi internaţionale;

  posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu I.S.J;
 valorificarea  prevederilor  din  Legea  educatiei  in  vederea

cresterii autonomiei scolii;
  procesul de profesionalizare a carierei didactice;
 creşterea  calităţii  parteneriatului  social,  a  celui  cu

Arhiepiscopia, cu Protoieriile şi a sprijinului comunitar pentru
dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional;

  existenţa  unor  resurse  şi  posibilităţi  de  sponsorizare  prin
relaţii de parteneriat;

 preocuparea  şi  sprijinul  conducerii  comunităţii  locale,  a
Arhiepiscopiei  Buzaului  si  Vrancei,  precum şi  a  părinţilor
pentru dezvoltarea bazei materiale;

 posibilitatea de a intensifica colaborarea cu numeroase ONG-
uri şi de participare la parteneriate naţionale şi internaţionale;

 sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite, precum i a celorș
provenind din medii  sociale  defavorizate  prin acordarea  de
burse, calculatoare i tablete prin programe guvernamentale şiș

Ameninţări 
 efectele crizei economice globale si cresterea migratiei populatiei in

cadrul UE pe fondul unei scaderi demografice vizibile;
 efectele stării de pandemie care determină extindere învă ămâtuluiț

la distan ă, mediat de tehnologieț  ;
 sistem legislativ instabil, complicat, adesea confuz, restrictiv şi în

continuă transformare;
  slaba motivaţie financiară a personalului şi migrarea cadrelor tinere

spre domenii mai bine plătite;
 insuficientă  conştientizare  a  părinţilor  copiilor/elevilor/tinerilor

privind rolul lor de principal partener educaţional al şcolii;
  existenţa şi proliferarea  unui mediu negativ al educaţiei informale,

care promovează false valori contrare celor ale moralei creştine.
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private i prin colaborarea cu diverse ONG-uri.ș

      

Pornind de la politicile educaţionale şi priorităţile strategice stabilite de MEN  pentru următoarea perioadă, de la analiza diagnostică şi
de la studiul prognostic al contextului politic, economic, social, tehnologic i religios specific ș Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul”
şi-a stabilit viziunea, misiunea, direcţiile de acţiune, obiectivele şi planul operaţional pentru anul şcolar 2022-2023, după cum urmeaza:

 II. Filosofia educaţională
 

Viziunea managerială

 Pornind  de  la  aceste  deziderate  stabilite  de  documentele  educaţionale  în  vigoare,  în  anul  şcolar  2022-2023  avem în  vedere  în  continuare 
concertarea eforturilor pentru ca elevii sã dobândeascã o educaţie spirituală optimă şi o pregãtire generalã  de calitate  la standarde europene,
cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a
putea învăţa pe tot parcursul vieţii.  Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să se creeze un mediu educaţional profesionist, la
standarde instrucţionale  şi  moral-creştine de referinţă. Educa ie pentru to i  i  pentru fiecare,  acces liber la informa ie,  voluntariat,  deschidereț ț ș ț
europeană-valori cultivate pentru cetă eanul unei Europe a cunoa teriiț ș  !

 Valori promovate în Seminarul Teologic ,, Chesarie Episcopul”Bu  zău  
Loialitatea – a da dovadă de credinţă şi consecvenţă faţă de misiunea Bisericii Ortodoxe şi crezul personal.
Profesionalismul- a fi cel mai bun în domeniul său de activitate.
Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
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Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană. 
Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, împulsuri şi a avea un comportament de adevărat cre tin înș
oricare situaţie; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
Voluntariatul-  a dărui pentru ceilal i i  pentru comunitate în încercarea de a construi o societate bazată pe adevar, egalitate de anse,ț ș ș
cetă enie activă.ț
      
Misiunea Seminarului Teologic Ortodox ,, Chesarie Episcopul” Buzău

Misiunea noastră este dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, spre slujirea lui Dumnezeu i a semenilor, în toate domeniile de activitateș
profesională; punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate de morala creştină, prin filosofia educaţională a şcolii şi a competenţelor cheie
care îi permit inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.  Misiunea este cunoscută şi asumată de toate grupurile de interes din organiza ie.ț
Reprezintă  justificarea  existen ei  unită ii  şcolare  în  comunitatea  buzoiană,  pentru  că  stabile te  coordonatele  carierei  absolventului,   pregătitț ț ș
profesional i pentru via ă,  într-o societate durabilă, cu o pia ă flexibilă pentru toate calificările  practicate de organizaţie.ș ț ț

III. OBIECTIVELE STABILITE INSTITU IONAL PENTRU „SCHIMBARE” Ț

Pornind de la principiile pe care se structurează sistemul naţional de învăţământ preuniversitar – principiul priorităţii educaţiei şi al
educaţiei  centrate  pe  dezvoltarea  competenţelor-cheie,  principiul  flexibilităţii  organizaţionale  şi  informaţionale,  cel  al  cooperării
interinstituţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional, principiul descentralizării autorităţii educaţionale, al transparenţei, al
promovării interculturalităţii, multilingvismului etc. – şi acţionând în perspectiva priorităţilor stabilite de M.E.N. şi a priorităţilor ce derivă
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din  analiza stării sistemului de educaţie pe bază de indicatori, realizată în cadrul  Raportului asupra stării şi calităţii învăţământului în
anul şcolar 2021-2022, pentru anul şcolar 2022-2023, Seminarul Teologic Ortodox ,,Chesarie Episcopul” Buzău şi-a fixat următoarele:

-Promovarea leadership-ului;
-Dezvoltarea educaţiei de calitate;
-Dezvoltarea de competen e specifice de consiliere  în carieră;ț
-Dezvoltarea stimei de sine prin resurse care promovează progresul personal i în echipă ( i al colegilor);ș ș
- Îmbunătă irea măsurilor de protec ie i siguran ă a participan ilor la actul de educa ie;ț ț ș ț ț ț
-Promovarea multilingvismului i recunoa terea competen elor lingvistice prin certificare;ș ș ț
- Promovarea cooperării i mobilităţii în domeniul educaţiei;ș
-Dezvoltarea cooperării interinstitu ionale;ț
-Dezvoltarea educaţiei de calitate pentru to i actorii din mediul educa ional;ț ț
-Încurajarea învă ării de-a lungul întregii vieţi i cre terea dimensiunii europene a institu iei;ț ș ș ț
-Promovarea oportunităţilor egale în educaţie;
-Promovarea dimensiunii interculturale a educaţiei;
-Încurajarea inovării, creativită ii;ț
-Promovarea valorilor europene.

IV. DIRECŢII DE ACŢIUNE:
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 realizarea unui sistem educaţional stabil şi echitabil, prin asigurarea egalităţii de şanse, facilitarea accesului la educaţie şi creşterea
ratei de participare; 

 întărirea  capacităţii  instituţionale  prin  servicii  educaţionale  eficiente  adresate  copiilor  preşcolari,  elevilor  şi  cadrelor  didactice:
aplicarea curriculumului pentru educaţia timpurie şi a curriculumului structurat pe competenţe, optimizarea activităţilor de orientare
şi consiliere, asigurarea unui mediu şcolar sănătos, servicii de asistenţă medicală etc.; 

 dezvoltarea  parteneriatelor  educaţionale,  pentru  îmbunătăţirea  calităţii  şi  eficienţei  formării  profesionale  şi  pentru  o  mai  bună
inserţie socială a absolvenţilor la nivel regional si european;

 asigurarea unei oferte de formare şi dezvoltare profesională orientate spre schimbarea viziunii şi a practicilor educaţionale prin
trecerea la demersul didactic focalizat asupra competenţelor i valorilor europene şi a managementului didactic centrat pe elev; ș

 fundamentarea planului de  şcolarizare pentru anul şcolar 2023-2024 împreună cu Arhiepiscopia Buzaului si  Vrancei,  pe baza
analizei de nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, a evaluării sistematice a evoluţiei pieţei muncii (în
conformitate cu prevederile PLAI şi PRAI);   

 promovarea valorilor creştine, sprijinirea programelor/proiectelor focalizate pe cunoaşterea, respectarea şi valorificarea diversităţii
culturale si lingvistice.

V OBIECTIVE STRATEGICE

Demersul managerial pentru anul şcolar 2022-2023 are în vedere  asigurarea condiţiilor normale desfăşurării procesului instructiv-
educativ, pregătirea instituţională privind admiterea la liceu şi a bacalaureatului, precum şi realizarea finalităţilor şcolii noastre ce au în
vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ integrat în
viaţa  socială.  Pentru atingerea acestui  deziderat  activitatea instructiv-educativă  din şcoala noastră trebuie să conducă către  realizarea
următoarelor OBIECTIVE STRATEGICE:
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I. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin ameliorarea managementului şi stimularea excelenţei  colare;ș
II. Asumarea responsabilităţii  fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi, colegi, comunitate şi asigurarea unui sistem de 
evaluareîn vederea îmbunătă irii rezultatelor ob inute la evaluările i examenele na ionale;ț ț ș ț
III. Adoptarea unor strategii de diferenţiere a procesului instructiv-educativ pentru asigurarea incluziunii şi egalităţii de 
şanse tuturor elevilor;
IV. Orientarea  specificului vocaţional în funcţie de  cerinţele şi nevoile Bisericii în general, dar i al fiecărei comunităţi;ș
V. Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene a institu iei prin programe şi proiecte;ț
            
OBIECTIVE STRATEGICE  PE DOMENII FUNCŢIONALE:

DOMENIUL OBIECTIVE SPECIFICE

I. CURRICULUM
1.1.Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională elaborate extern şi intern (MEN, 
PATRIARHIE, ISJ, Seminarul Teologic) şi a finalităţilor pe niveluri de şcolarizare (preşcolar, profesional
i liceal), respectând modificările legislative recente;ș

1.2. Monitorizarea şi evaluarea calităţii progresului educaţional: aplicarea corectă şi creativă a 
curriculumului, evaluarea calităţii domeniilor şi a proceselor educaţionale, stimularea şi experimentarea 
unor practici educaţionale moderne la standarde europene;
1.3. Creşterea eficienţei demersului educaţional;
1.4. Asigurarea unei oferte educaţionale pentru anul şcolar 2023-2024 (CDŞ), în acord cu ethosul şcolii, 
vizând asigurarea progresului şcolar şi a pregătirii durabile pentru viaţă;
1.5. Stimularea activităţilor de performanţă şi asigurarea succesului şcolar al elevilor din clasele 
terminale, prin activităţi de pregătire specifice; 
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2.1. Asigurarea atingerii obiectivelor curriculare propuse la fiecare disciplină de studiu;
2.2. Asigurarea accesului la educaţie prin incluziune socială a copiilor cu CES;
3.1. Asigurarea specificului vocaţional prin aplicarea corectă şi creativă a curriculumului;
4.1. Preluarea bunelor practici de la  partenerii din proiectele naţionale sau internaţionale;
5.1. Dezvoltarea la nivel local, judeţean, naţional a unor programe educative (şcolare şi extraşcolare) şi
integrarea acestora în programele promovate de MEN;

II. RESURSE UMANE
1.6. Încadrarea cu personal didactic calificat/didactic auxiliar şi nedidactic a liceului şi evaluarea periodică a 
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic de la nivelul unităţii şcolare, conform fişelor de evaluare, 
în vederea obţinerii de performanţe;
1.7. Asigurarea consultanţei didactice şi educaţionale prin asistenţe la ore şi activităţi demonstrative
1.8. Realizarea programelor de formare continuă pentru dezvoltarea competenţelor profesionale prin CCD şi 
instituţii specializate în acest sens;
1.9.Dimensionarea compartimentelor din organigrama şcolii in funcţie de normativele în vigoare
1.10. Formarea cadrelor didactice pentru accesul la resursele digitale i învă ământul on-lineș ț
2.3.Asigurarea consultanţei şi organizarea muncii;
2.4. Organizarea echipelor de lucru;
2.5.Sprijinirea dezvoltării profesionale pentru dezvoltarea în carieră pe tot parcursul vie ii;ț
2.6. Asigurarea unui climat care să favorizeze comunicarea eficientă şi dezvoltarea personală la standarde
europene;
3.2.Dezvoltarea unor competenţe şi abilităţi de lucru specifice profilului vocaţional al organizaţiei noastre;
4.3. Dezvoltarea abilităţilor de lucru privind accesarea şi participarea cadrelor didactice în cadrul proiectelor 
şi programelor de cooperare europeană;
5.2. Responsabilizarea cadrelor didactice în promovarea imaginii şcolii;

III. RESURSE MATERIALE
1.10. Modernizarea resurselor didactico-materiale ale liceului, pentru asigurarea unui cadru propice 
performanţelor şcolare;
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1.11. Găsirea de oportunită i pentru dotarea cadrelor didactice i a elevilor cu mijloace tehnice pentru a se ț ș
putea desfă ura on-line, dacă va fi cazul, procesul de învă ământ în bune condi ii;ș ț ț
2.7. Stabilirea bugetului pe anul 2023;
2.8. Asigurarea condiţiilor adecvate pentru studiu şi lucru în şcoală ;
3.3. Asigurarea mijloacelor de învăţământ specifice profilului vocaţional;
4.4. Modernizarea bazei materiale a laboratorelor de informatică cu scopul eficientizării competenţelor IT şi
sporirii capacităţii de comunicare interpersonală. Finalizarea i darea în folosin ă a unei clădiri în care suntș ț
vestiare, du uri i WC-uri pentru elevii ce ies de pe terenul de sport, dar i a unei săli de sport care să fieș ș ș
folosită pe timpul iernii;
5.3. Utilizarea unor mijloace de asigurare a disciplinei interne;

IV. DEZVOLTARE
INSTITUŢIONALĂ ŞI

RELAŢII COMUNITARE

1.11. Actualizarea i îmbunătă irea Proiectului de dezvoltare instituţională;ș ț
2.9. Coordonarea relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale, Arhiepiscopiei si Protoieriilor;
3.4. Încadrarea tradiţiilor colii în manifestările  comunităţii;ș
3.5.  Stabilirea  relaţiilor  de  colaborare  şi  parteneriat  cu  instituţii,  asociaţii,  fundaţii  şi  O.N.G.-uri  pentru
promovarea specificului vocaţional;
4.5. Coordonarea proiectelor de colaborare internaţională, de toate tipurile, eficientizarea acestora prin 
valorificarea produselor finale obţinute, încurajarea parteneriatelor la nivel local, zonal şi naţional;
4.6. Actualizarea paginii web a şcolii ;
5.4. Asigurarea cooperării  cu parteneri interni (elevi, părinţi) şi externi (mass-media locală), în vederea unei 
informări eficiente şi rapide a cetăţenilor cu privire la activitatea organizaţiei noastre;
5.5. Informatizarea sectorului secretariat i contabilitate (softuri, programe de digitalizare etc.)ș
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În anul şcolar 2022-2023 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale, în situa ie de pandemie, cu implicareaț
catedrelor şi a cadrelor didactice în derularea acesteia,  în speranţa realizării unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să
fie asumat de tot colectivul. Planul managerial cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă generală. Responsabilii de arii
curriculare propun activităţi  care se subsumează obiectivelor strategice din acest an, activităţi incluse în planul managerial. Credem că, în
acest fel, toate cadrele didactice, întregul personal didactic, auxiliar şi nedidactic au posibilitatea, în această perioadă dificilă,  să îşi pună în
valoare CREATIVITATEA  şi   în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind şi realizând activităţile specifice
propuse, adaptate domeniului căruia îi aparţin.  Planurile de lucru ale catedrelor şi comisiilor vor reflecta prin activităţi concrete aceste
obiective. De asemenea, considerăm că astfel vom transpune în practică viziunea, misiunea şi toate valorile şi principiile enunţate mai sus
aşa cum rezultă din Planul de dezvoltare instituţională  al unităţii de învăţământ pe anii 2019-2024.

 
 

V.1. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin ameliorarea managementului şi stimularea excelenţei colareș

Domenii
manageriale

Obiective /Activităţi Rezultate
aşteptate/indicatori de

performan ăț

Monitorizare/
Evaluare

Responsabilităţi
Termen

I.Curriculum 1.1.Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională
elaborate  extern  şi  intern  (MEN,  PATRIARHIE,  ISJ,  Seminarul
Teologic)  şi  a  finalităţilor  pe  niveluri  de  şcolarizare  (preşcolar,
profesional i liceal)ș , respectând modificările legislative recente:
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a)  punerea  la  dispoziţia  cadrelor  didactice  a  acestor  documente  în
biblioteca şcolii, pe site, cât şi în dosarul metodic al fiecărei catedre;

b)  implementarea  Curriculumului  Naţional,  a  documentelor  prin
planurile  specifice  ale  catedrelor,  comisiilor  de  specialitate  şi
asigurarea corelaţiei dintre acesta şi Curriculumul local;

c) realizarea unei baze de date la nivelul tuturor disciplinelor
cuprinzând documentele curriculare oficiale şi soft-urile 
educaţionale, în cadrul CDI i pe site-ul colii.ș ș

1.2. Monitorizarea şi evaluarea calităţii progresului educaţional: 
aplicarea corectă şi creativă a curriculumului, evaluarea calităţii 
domeniilor şi a proceselor educaţionale, stimularea şi 
experimentarea unor practici educaţionale moderne la nivel 
european;
a) asigurarea accesului egal al elevilor la resurse de învăţare: 
bibliotecă, CDI, reţea media, cabinete de informatică; 

b) monitorizarea aplicării planurilor cadru şi a parcurgerii integrale a
programelor curriculare atât în învăţămantul obligatoriu, cât şi în

a)  fişiere  cu  documente  (plan  de
învăţământ, programe şcolare); 

b) planuri manageriale ale 
comisiilor de specialitate;

c) fişiere cu documente, 
monitorizarea numărului de 
accesări;

a) asigurarea accesului elevilor la 
resurse de învăţare în proporţie de 
100%
b) parcurgerea con inuturilor de ț
învă are în proporţie de 100%ț

Directorul
Secretara
Bibliotecarul
Şefii de catedre
10.09.2022 - 
1.11.2022
  

Directorul
Şefii de catedră

Bibliotecarul
Informaticianul

Monitorizare prin 
asistenţe şi 
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învăţămantul postobligatoriu;
c) eficientizarea îndrumării, a monitorizării şi a evaluării prin
elaborarea şi respectarea graficului de asistenţe şi interasistenţe;

d) monitorizarea şi valorificarea rezultatelor elevilor la evaluările 
iniţiale, periodice şi finale;

1.3. Creşterea eficienţei demersului educaţional 
a) asigurarea pregătirii metodice pentru lecţii reflectată în
proiectarea didactică pe unităţi de învăţare sau schiţe de proiect
de lecţie pentru toate cadrele didactice, indiferent de grad didactic
sau vechime;
b) monitorizarea programelor din şcoală prin care se asigură 
dobândirea de competenţe si abilită i de utilizare a calculatorului , ț
competen e de comunicare pentru fiecare elev la ieț şirea dintr-un ciclu
de învăţământ.

c) capacitatea de aplicabilitate
şi profesionalismul în
aplicarea şi respectarea
curriculumului şcolar
d) atingerea nivelului de 
performanţă conform standardelor 
programei;  cre terea utilizării  ș
strategiilor moderne cu 5%, prin 
achizi ia de noi mijloace de ț
învă ământ (tablă interactivă, ț
softuri educa ionale)ț

a)  proiecte  ale  unităţilor  de
învăţare,  schiţe  de  lecţie  în
conformitate  cu  cerinţele
programelor;
b)  activită i  didactice  centrate  peț
dezvoltarea de competen e digitaleț
ale elevilor cu 10 % mai mult fa ăț
de anul colar precedentș

interasistenţe la 
ore
Directorul
Şefii de catedră
 17.09-10.10. 
2022
Directorul
Şefii de catedră

efii de comisiiȘ
Coordonator 
CEAC sept. 2022-
iunie 2023
Toate cadrele 
didactice/ 
Directorul
Şefii de catedră
Conducerea şcolii
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1.4. Asigurarea unei oferte educaţionale pentru anul şcolar 2023-
2024 (CDŞ), în acord cu ethosul şcolii, vizând asigurarea 
progresului şcolar, cre terea stimei de sine, pregătirea pentru ș
carieră şi cetă enie activă;ț

a)  fundamentarea  planului  de  şcolarizare  pentru  anul  şcolar  2023-
2024 împreună cu Arhiepiscopia, Protoieriile si partenerii sociali, pe
baza  analizei  de  nevoi  educaţionale  ale  elevilor  şi  intereselor
părinţilor acestora, pe baza evaluării sistematice a cererii de pregătire
profesională  în  raport  cu  dezvoltarea  pieţei  muncii
regionale/na ionale/europene;ț
b)  asigurarea  consilierii  în  elaborarea  unei  oferte  educaţionale
complete  pentru  curriculumul  diferenţiat/CDŞ,  respectând cerinţele
elevilor i tematica proiectelor europene derulate;ș

c) elaborarea i implementarea CDSș

a)  respectarea  termenelor  şi  a
prevederilor  regulamentelor  şi
precizărilor M.E.N.

b)  elaborarea  ofertei  CDŞ
respectând  în  propor ie  de  100%ț
opţiunile  elevilor  i  tematicaș
proiectelor europene derulate

c)  diversificarea  ofertei  de
opţionale;

Informaticianul şi
Prof. de 
informatică

Directorul 
Preşedintele 
Comisiei de 
curriculum
Preşedintele 
Consiliului de 
curriculum
Reprez. 
Consiliului 
elevilor i al ș
părin ilorț
Şefii de catedră
Februarie 2023
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1.5.  Stimularea  activităţilor  de  performanţă  (organizarea  şi
desfăşurarea  concursurilor  şi  olimpiadelor)  şi  asigurarea
succesului şcolar al elevilor din clasele terminale, prin activităţi de
pregătire specifice 
a)  elaborarea  programelor  pentru  pregătirea  suplimentară şi  de
excelenţă  a  elevilor  privind  examenele  naţionale, concursuri  şi
olimpiade, conform proiectului activităţilor extracurriculare la nivelul
disciplinelor;

b) organizarea şi derularea cu succes a examenelor naţionale de 
sfârşit de ciclu de învăţământ ( a examenului de admitere în 
învăţământul liceal, a examenului de bacalaureat): asigurarea 
condiţiilor, participare integrală, rezultate bune;
c) organizarea concursurilor şcolare şi a olimpiadelor şcolare la nivel 
local, judeţean, naţional;

a) programe diferenţiate şi 
personalizate; 

b)  respectarea  termenelor  şi  a
prevederilor  regulamentelor  şi
precizărilor M.E.N.

c)  conform  Calendarului  de
desfăşurare  a  concursurilor  şi
olimpiadelor,  participare  cu  5%
mai multi elevi fa ă de anul trecut,ț
pe  baza  unui  curriculum  adaptat
cerinţelor  elevilor  de  înaltă
performanţă

Responsabilii 
ariilor curriculare

eful comisiei de Ș
discipline 
teologice

Responsabilul 
comisiei pt. 
concursuri
octombrie 2022-
mai 2023
Director
Diriginţi

Regulamente
şi precizări 
M.E.N.
octombrie 2022-
mai 2023
Director
Şefii de catedre
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d) găsirea resurselor pentru finanţarea reală a elevilor cu performanţe
şcolare, asigurarea pregătirii lor în vederea participării la concursuri 
şi competiţii specifice şi stimularea lor;
e) asigurarea serviciilor de orientare şcolară şi de consiliere prin 
programe de formare a diriginţilor;
f) elaborarea şi derularea activităţilor din Calendarul activităţilor
educative şi extraşcolare în mediul scolar, extra colar i în mediul ș ș
online.

g ) proiectarea şi derularea activităţilor din cadrul programului “Să 
ştii mai multe, să fii mai bun” în colaborare cu Europe Direct Buzău 
si Junior Achievement

d) motivarea elevilor pe baza 
rezultatelor obţinute la concursuri 
şi olimpiade
e) programe diferenţiate şi 
personalizate; 
f) depistarea punctelor tari şi slabe
din activitatea educativă a fiecărei
catedre şi obţinerea unor  rezultate
mai  bune  comparativ  cu  anii
anteriori;  optimizarea  strategiilor
de  evaluare  pe  baza  analizei
comparative;

g)  desfăşurarea  activităţilor  pe
baza  unui  grafic  alcătuit  pe  baza
propunerilor cadrelor didactice

Director
Preşedintele 
Consiliului de 
părinţi
Consilierul şcolar
Diriginţii
Octombrie 2022 - 
Iunie  2023

 Consilier 
educativ
Martie - aprilie 
2023

II. Resurse
umane

1.6.Încadrarea cu personal didactic/didactic auxiliar şi nedidactic
calificat a liceului şi evaluarea periodică a personalului didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic de la nivelul unităţii şcolare, conform
fişelor de evaluare, în vederea obţinerii de performanţe
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a) asigurarea  încadrării unităţii şcolare cu personal didactic calificat
prin aplicarea riguroasă a metodologiei M.E.N., dar  şi în funcţie de
cerinţele specifice organizaţiei;
b) evaluarea periodică a personalului didactic, personalului didactic
auxiliar şi nedidactic din subordine. Intocmirea documentelor legale
privind managementul resurselor umane 
1.7. Asigurarea consultanţei didactice şi educaţionale prin asistenţe
la ore şi activităţi demonstrative
a) asistenţele la ore vor  urmări  centrarea pe elev a proceselor de
predare-învăţare şi practicarea unor  strategii didactice interactive,
învăţarea  prin  cooperare,  formarea  competenţelor cheie pentru
educaţia permanentă;

b) evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţelor educaţionale pe
baza criteriilor de monitorizare şi evaluare şi/sau a indicatorilor de
performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum sau prin proiectele
de dezvoltare realizate în urma asistenţelor la ore (inspecţiei curente)

1.8.  Cuprinderea  cadrelor  didactice  în  cadrul  programelor  de
formare  continuă  pentru  dezvoltarea  competenţelor  profesionale
prin CCD şi instituţii specializate în acest sens

a) asigurarea încadrării cu personal
didactic  calificat  în  proporţie  de
100%
b)  cre terea  eficien eiș ț
managementului cu 5-10%.

a) valoarea adaugată prin lecţie din
punct  de  vedere  al  conţinutului,
metodelor  de  predare,  mijloace,
relaţii, etc.

b)  eficientizarea  managementului
educaţional

Director
1.10.2022

Director
Secretar 

Director/Coord.
CEAC/ efiȘ
comisii  metodice
în  cadrul  celor
120  ore  asistenţă
anuale,  conform
graficului  de
asistenţe  pe
parcursul  anului
şcolar
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a) asistarea şi sprijinirea cadrelor didactice pentru înscrierea la grade 
didactice: definitivat, gradul II şi gradul I şi concursuri de titularizare 
în învăţămant, în acord cu dezideratul asigurării calităţii educaţiei 

b)  asigurarea  participării  cadrelor  didactice  la  cursuri  de  formare
profesională  derulate  prin  CCD i  centre  de  formare  profesionalăș
europene;

c) participarea  a cel puţin 40% dintre cadrele didactice cu referate şi
comunicări la diversele simpozioane naţionale şi locale;

d) sprijinirea iniţiativelor cadrelor didactice în inovaţie în specialitate

e)  motivarea  cadrelor  didactice  şi  facilitarea  pentru  participarea  la
programul  Erasmus  +  şi  programele  Direcţiei  Generale  pentru
Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din cadrul M.E.N.

a) îmbunătăţirea cu 10% a  muncii
la  clasă,  ca  efect  al  pregătirii
pentru  examene  şi  obţinerea
certificatelor de perfecţionare; 

b) creşterea cu 4% a numărului de
cadre  didactice  implicate  în
programele  de  formare
profesională derulate prin CCD ;
c)  participarea  unui  număr  de  5
cadre  didactice  cu  referate  şi
comunicări ştiinţifice
d)  elaborarea  de  lucrări  în
specialitate  de  cadre  didactice,  în
cre tere  cu  10%  fa ă  de  anulș ț
trecut ;

e) accesarea cursurilor de formare
continuă  în  străinătate  de  către
10% dintre cadrele didactice

Director

Director
Preşedintele 
Comisiei de 
perfecţionare
Director
Şefii de catedră

Director
Toate cadrele
Director

Preşedintele
Comisiei de 
elaborare a 
proiectelor de 
grant/ septembrie 
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f) gestionarea şi accesarea Bibliotecii şcolare Virtuale 

1.9.  Dimensionarea  compartimentelor  din  organigrama  şcolii
funcţie de normativele în vigoare

a)   elaborarea  proiectului  planului  de  şcolarizare  în  concordanţă  cu
strategia de dezvoltare şi dotarea materială a şcolii;

b) elaborarea  proiectului  de  încadrare  în  conformitate cu  structura
planului de şcolarizare şi a planului-cadru;

f) cre terea numărului de utilizatoriș
cu 10%

a)  planul  de  şcolarizare  vizează
strategia  de  dezvoltare  şi  dotare
materială a şcolii ;

b)  proiectul  de  încadrare
corespunde  structurii  planului  de
şcolarizare şi planului cadru ;

2022-februarie 
2023

Toate cadrele 
didactice

Director
Noiembrie 2022

III. Resurse
materiale

1.10.  Modernizarea resurselor didactico-materiale ale şcolii, 
pentru asigurarea unui cadru propice performanţelor şcolarechiar 
în situa ie de pandemieț
a)  asigurarea  elevilor  şi  cadrelor  didactice  cu  manuale  aprobate;
distribuirea manualelor gratuite la clasele IX-X; 

a)   cre terea fondului de manualeș
i  auxiliare  didactice,  cu  unș

procent de 10% la începutul anului
şcolar  şi  continuarea demersurilor
pentru  acoperirea  necesarului  de
manuale i auxiliare;ș

Diriginţii
bibliotecarul- 
11.09.2022
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b) Continuarea parteneriatelor cu autorităţi locale şi ONG-uri care să
ofere materiale didactice auxiliare i mijloace tehnice gratuite pentruș
procesul de învăţare în clsă i on-line şi continuarea programului deș
dotare  a  unor  săli  de  curs  cu  calculatoare  conectate  la  internet,
retroproiectoare, mijloace audio-video şi pregătirea cadrelor didactice
i elevilor pentru utilizarea calculatorului şi a softului educaţionalș ;

c)  creşterea  resurselor  materiale  şi  financiare  necesare  dezvoltării
unui proces educaţional atractiv şi eficient prin găsirea metodelor şi
mijloacelor de obţinere de venituri proprii prin donaţii si sponsorizări
d)  întreţinerea  mobilierului,  materialelor  şi  mijloacelor  didactice
folosite în şcoală;

e)  asigurarea  mijloacelor  didactice  şi  continuarea  programului  de
dotare a şcolii cu materiale didactice din venituri proprii;

b)  satisfacţia  majorităţii
beneficiarilor  faţă  de  activităţile
desfăşurate în aceste săli  de clasă
i on-line;ș

 

c) obţinere de venituri proprii prin 
donaţii, sponsorizări 
d) utilizarea eficientă a auxiliarelor
şi a mijloacelor de învăţământ; 

e)  încurajarea  sistematică  a
iniţiativei  şi  autonomiei
profesorilor;  satisfacţia  majorităţii
educabililor şi a părinţilor faţă de
activităţile de învăţare oferite;

Director/
informatician
octombrie-
decembrie 2022

directorul/ 
sectorul 
administrativ/ 
permanent
directorul/ 
sectorul 
administrativ/ 
15.12.2022
toate cadrele/ 
sectorul 
administrativ 
permanent

IV.Dezvoltare
instituţională

şi relaţii
comunitare

1.11.  Proiectarea  demersurilor  necesare  pentru  realizarea
dezvoltării instituţionale
a)  revizuirea PDI şi proiectarea planurilor manageriale în funcţie de
propunerile Comisiei de evaluare a calităţii şi de evoluţia legislaţiei

a)  vizibilitatea  elementelor  de
incluziune  în  întreaga  viaţă

Echipa de lucru a 
PDI/permanent
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din educaţie prin reorientarea obiectivelor strategice şi activităţilor;
b)  păstrarea  şi  îmbogăţirea  elementelor  valoroase  din  tradiţia
educaţională a Seminarului Teologic şi promovarea lor în afara şcolii
prin  organizarea  de  activităţi  demonstrative  extracurriculare,
schimburi de experienţă, etc.

c) dezbaterea tuturor  proiectelor şi actelor normative cu efecte asupra
sistemului de învăţământ. 

şcolară;
b) îmbunătăţirea predării/evaluarii;
monitorizarea  regulată  a
procedurilor  pentru  menţinerea
proceselor

c)  dezbaterea  şi  asumarea
prevederilor  legislative  în  cadrul
fiecărui departament

Sefii ariilor 
curriculare
 01.10.2022-
1.06.2023

Directorul
Decembrie 2022

V.2. . Asumarea responsabilităţii  fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi, colegi, comunitate şi asigurarea unui sistem de 
evaluareîn vederea îmbunătă irii rezultatelor ob inute la evaluările i examenele na ionale;ț ț ș ț
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Domenii
manageriale

Obiective /Activităţi Rezultate
aşteptate/indicatori de

performan ăț

Monitorizare/
Evaluare

Responsabilităţi
Termen

I. Curriculum 2.1.  Dezvoltarea  la  nivel  local,  judeţean,  naţional  a  unor
programe  educative  (şcolare  şi  extraşcolare)  şi  integrarea
acestora în programele promovate de MEN
a)  monitorizarea  absenteismului  şi  abaterilor  disciplinare  şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute de regulamente;
b)   program de monitorizare şi  de prevenire  a  fumatului  în
şcoală;

a)  scăderea cu 5% a numărului
de absenţe/clasă/elev;
b)   conştientizarea  riscurilor
consumului de substan e toxiceț
i halucinogene;ș

Pre edintele comisiei, ș
Diriginti

Toate cadrele didactice

II. Resurse
umane

2.2.  Responsabilizarea  cadrelor  didactice  în  promovarea
imaginii şcolii
a)  informarea elevilor şi  părinţilor acestora despre standardele
de predare,  criteriile  de  evaluare  şi  cerinţele  personale  pentru
fiecare disciplină în parte;

a)  creşterea  colaborării
profesori-elevi-părinţi;
reducerea  numărului  de
reclamaţii,  nemulţumiri  etc.;
îmbunătăţirea  rezultatelor
şcolare 

Întâlniri cu părinţii 
octombrie 2022-martie 
2023
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b)   organizarea  serviciului  pe  şcoală  şi  implicarea  promptă  a
profesorilor  de  serviciu  în  asigurarea  distan ării  fizice  i  aț ș
disciplinei  zilnice;  colaborarea  acestora  cu  lucrătorii  poliţiei
comunitare.

b)  eficientizarea  serviciului  pe
şcoală  prin  implicarea
profesorilor în zilele în care nu
au ore;

Directorul/ permanent
Corpul profesoral

III. Resurse 
materiale

2.3. Utilizarea  mijloacelor de asigurare a disciplinei interne

a)  constituirea echipei de gestionare a distribuirii  uniformelor
la nivel de şcoală; derularea proiectului;

b) actualizarea panourilor de afişaj la intrarea principală;

c)  achiziţionarea  şi  instalarea  unor  dispozitive  de  alarmare  la
încăperile  cu  deschidere  la  holul  de  intrare  al  şcolii  ce
adăpostesc documente şi aparatură IT ce trebuie protejate.

a)  perceperea  uniformei  ca
simbol  al  apartenenţei  la  o
şcoală  de  elită;  toţi  elevii  să
poarte uniforma;
b)  popularizarea  în  masă  a
tuturor activităţilor şcolii; 

c) mediu educaţional securizant

Diriginti/
permanent

Director,
 Octombrie 2022-iunie 
2023
Director
octombrie-decembrie 
2022

IV. Dezvoltare
instituţională

şi relaţii
comunitare

2.4. Asigurarea cooperării  cu parteneri interni (elevi, părinţi)
şi  externi  (mass-media  locală),  în  vederea  unei  informări
eficiente  şi  rapide  a  cetăţenilor  cu  privire  la  activitatea
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organizaţiei noastre

a) organizarea şedinţelor cu părinţii pe clase şi şcoală, fizic sau
on-line; prezentarea noilor prevederi legislative şi metodologice
emise  de  M.E.N.,  a  documentelor  manageriale  interne  şi
discutarea proiectelor ce pot fi sprijinite de către C.R.P.;

b)   asigurarea  colaborării  cu  partenerii  externi  implicaţi  în
proiectul de educaţie pentru sănătate;

c) continuarea bunei colaborării cu agenţii Poliţiei comunitare,
cu Poliţia de proximitate şi cu reprezentanţii I.S.U.;

d)  revizuirea   Regulamentului  de  ordine  internă  şi  a
documentelor manageriale.

a)  informarea  părinţilor  cu
privire  la  politicile  şcolare  ale
MEN şi direcţiile de acţiune ale
şcolii;

b)  respectarea  condiţiilor  şi
termenilor proiectului;

c)  parteneriate,  protocoale,
activităţi comune;

d)misiune şi viziune şcolară 
asumate

Director
Diriginti
aprilie 2023

Director/ permanent
Moraru Nicoleta
septembrie 2022-mai 
2023
Director 
Milea Mihail

Cadrele didactice i ș
Posea Claudiu
13.09.-1.11.2022
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V.3. Adoptarea unor strategii de diferenţiere a procesului instructiv-educativ pentru asigurarea incluziunii şi egalităţii de 
şanse tuturor elevilor;

I. Curriculum 3.1.Asigurarea  atingerii  obiectivelor  curriculare  propuse  la
fiecare disciplină de studiu
a)  constituirea  „portofoliului  catedrei”  cu  planuri,  materiale
didactice; 

b) generalizarea utilizării metodelor interactive, centrate pe elev în
realizarea  educaţiei  de  bază  şi  a  metodelor  de  evaluare  care
evidenţiază  capacităţile  creative,  competenţe  de  transfer  şi
adecvare  a  cunoştinţelor  la  contexte  noi  i  resurse  educa ionaleș ț
europene;
c) facilitarea accesului tuturor elevilor la resurse IT ( informaţie
media, tehnologii etc.)
d) realizarea unor evaluări comparative pe baza rezultatelor şcolare
ale claselor terminale în vederea optimizării procesului didactic iș
reu itei în carieră;ș

a) documente  care  alcătuiesc
portofoliile catedrelor; procese 
verbale  ale  întâlnirilor  în  cadrul
cărora  este  analizată  şi  aprobată
structura acestora;
b)  monitorizarea  elevilor  şi  a
progresului  înregistrat  de  aceştia
în timpul sesiunilor de învăţare;

c) acces în proporţie de 100% la
resursele IT
d) date privind progresul elevilor
şi destinaţiile lor ulterioare;

e) sporirea competenţelor 

Şefii de catedră
Sept. 2022-iunie 
2023

toate cadrele/
permanent

Directorul
Prof. de informatică
Diriginţii
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e) organizarea şi aplicarea unor programe continue şi coerente de
educaţie   pentru  sănătate,  educaţie  civică,  educaţie  cultural-
artistică  şi  ştiinţifică,  educaţie  ecologică,  educaţie  prin  sport  şi
educaţie  rutieră,  interculturalitate,  multilingvism,  tradi ii,ț
democra ie, umanism, toleran ă, egalitate de anse.ț ț ș

3.2. Asigurarea accesului la educaţie prin incluziune socială a
copiilor cu CES
a) sprijinirea psiho-pedagogului, a educatoarelor i a spiritualului ș
şcolii pentru a furniza asistenţă calificată pentru copiii cu nevoi 
speciale, pentru cei care fac parte din familii cu risc sau sunt 
integraţi în familii de sprijin;

b) realizarea  unor programe de educaţie diferenţiată (pentru copiii
cu cerinţe educative speciale, precum şi pentru copiii capabili de
performanta;

c)  realizarea  unor  programe  de  consiliere  şi  integrare  familială
pentru elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate.

profesionale

a) modul în care este monitorizat
şi evaluat sprijinul acordat; dovezi
privind  înregistrarea  şi  analiza
profilurilor  elevilor  şi  sfaturile
acordate acestora;
b) resurse  de  sprijinire  a
procesului  de  învăţare;  elevii  cu
nevoi  de  învăţare  specifice  au
primit sprijin;
c)  monitorizarea  elevilor  prin
programele de consiliere

Diriginţii

Educatoarele,
spiritualul i ș
psihologul
permanent

Toate cadrele 
didactice
noiembrie 2022

educatoarele,
permanent
Diriginţii

II. Resurse
umane

3.3. Asigurarea consultanţei şi organizarea muncii
a)  stabilirea  orientărilor  prioritare  ale  procesului  instructiv- a)  roluri  şi  responsabilităţi  la

Director
Secretara
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educativ în anul şcolar 2022-2023;

b)  realizarea  unei  evaluări  periodice/parţiale  a  performanţelor
profesionale i a progresului colar; ș ș

c) elaborarea raportului de evaluare internă de către  Comisia de
evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei din şcoală;

d)  aplicarea  unui  test  privind  obţinerea  feed-backului  necesar
creşterii eficienţei manageriale la standarde 
3.4. Organizarea echipelor de lucru 

a) realizarea activităţilor propuse în prezentul plan managerial se
va  face  de  către  echipe  de  lucru  coordonate  de  persoanele
menţionate ca responsabili de activitate;
b) constituirea echipelor de lucru, încurajarea lucrului în echipă;

c)  numirea  responsabililor  de  catedră  şi  ai  celorlalte  comisii  de

nivelul  organizaţiei;  fişe  ale
postului;
b) realizarea şi avizarea raportului
planificarea  unor  acţiuni  de
îmbunătăţire;

c)  planuri  de  acţiune  pentru
creşterea nivelului de înscriere,
retenţie  şi  pentru  îmbunătăţirea
rezultatelor de învăţare,
d)  chestionare  aplicate  tuturot
cadrelor didactice 

a)  roluri  şi  responsabilităţi  la
nivelul  organizaţiei;  fişe  ale
postului;
b) diagrama structurilor de 
răspundere;
c)  promovarea  exemplelor  de

1.10.2022
Directorul şi 
metodiştii în cadrul 
celor 120 ore 
asistenţă anual * 
anunţate şi 
neanunţate conform 
graficului de 
asistenţe
Comisia CEAC
Moraru Nicolae 
01.10.2022

Director

Consiliul de 
administraţie
Septembrie 2022

Consiliul profesoral 
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lucru din cadrul organizaţiei;

d) avizarea planurilor de lucru ale acestor comisii; 

e) alegerea membrilor Consiliului de administraţie;

f) modernizarea reţelei şcolare şi compatibilizarea cu noile 
reglementări legale în vigoare, având în vedere finanţarea pe elev 
şi optimizarea raportului profesor/elevi
g) realegerea membrilor Consiliului şcolar al elevilor
3.5. Sprijinirea dezvoltării profesionale
a)  asigurarea  unei  oferte  de  formare continuă  a  personalului
didactic care să asigure  întreaga nevoie atât la nivel de instituţie,
cât şi la nivel de persoane (formarea pe programe IT; asigurarea
cuprinderii  în reţeaua  de  formare  continuă  a  tuturor cadrelor
didactice  care  nu  au  parcurs stagii  de  formare  profesională  în
ultimii cinci ani)
b)  sprijinirea  cadrelor  didactice  în  absolvirea  unor  cursuri  de
perfecţionare, masterate;
c) abilitarea cadrelor didactice cu competenţe necesare elaborării

bună  practică  de  la  nivelul
catedrelor şi comisiilor de lucru;
d) planuri de lucru în concordanţă
cu  obiectivele  generale  ale
organizaţiei
e)  autoevaluarea  personalului  şi
reflecţia asupra propriei practici;
plan de îmbunătăţire;
f)  standarde  de  performanţă
comparabile  cu  cele  ale
partenerilor din proiecte

a)  aplicarea  sistematică  în
activitatea  curentă  a  rezultatelor
participării  la  programe  de
formare;  analiza  feed-back-ului
obţinut din partea elevilor;

b)  îmbunătăţirea  activităţii
instructiv-educative;
c) autoperfecţionare continuă prin

septembrie 2022
Director
Responsabilii de 
comisii
Director
Consiliul profesoral 
septembrie 2022

Contabil şef/
Director,
permanent
Consiliul elevilor
Director
Responsabilul 
Comisiei pentru 
perfecţionare
Octombrie 2022

 Toate cadrele 
didactice
Responsabilii ariilor 
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de  auxiliare  curriculare:  fişe  de  lucru,  teste  de  evaluare,  teme
transcurriculare;
d) schimb de experienţă şi interformare prin interasistenţe la orele
de  curs  şi  cele  educative  (dirigenţie)  cu  focalizare  pe  predare
interactivă, căi de individualizare a învăţării;
3.6.  Asigurarea unui climat care să favorizeze comunicarea şi
dezvoltarea personală
a) organizarea unor activităţi care să faciliteze comunicarea între
toţi actorii procesului instructiv-educativ:  elevi, profesori, părinţi
(ore  de  consiliere  cu  elevii-părinţii-profesorii,  Ziua  Şcolii,
sărbători tradiţionale);
b) facilitarea înscrierii şi participării  cadrelor didactice la cursuri
şi activităţi de formare din alte domenii, dincolo de specialitate 
c) întâlniri periodice în cadrul comisiilor metodice,  cât şi discu iiț
cu membrii CA i managerul şcolii;ș

d) implicare în viaţa socială a şcolii (Târgul ofertelor educaţionale,
Hramurile claselor, reuniuni de proiect, Ziua Por ilor Deschise)ț

utilizarea  unor  noi  moduri  de
abordare a învăţării;
d)  interasistenţe  cu  10%  mai
multe fa ă de anul trecutț  ;

a) raport de autoevaluare; plan de
îmbunătăţire a colaborării şcoală-
familie; 

b) feedback din partea
personalului;
c) procese verbale ale întâlnirilor
echipelor;

d)   şcoala  –  loc  de  revitalizare
culturală.

curriculare/
permanent
 Şefii de 
catedră/permanent
 

Director/ permanent
 Toate cadrele / 
diriginţii/permanent
Director
Moraru Nicoleta
permanent
 Responsabilii 
comisiilor/Toate 
cadrele
Toate cadrele

III. Resurse 
materiale

3.7. Stabilirea bugetului pe anul 2023
a)  consultarea  departamentelor  în  vederea  stabilirii  nevoilor  şi
priorităţilor;

a) procese verbale ale întâlnirilor  Contabil şef
Director
Administrator
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b) identificarea unor surse suplimentare de finanţare a activităţilor
desfă urate on-line;ș

c) repartizarea echitabilă a bunurilor şi materialelor achiziţionate

d)  asigurarea  punerii  în  practică  fără  disfuncţionalităţi  a
programelor  de  facilităţi  sociale  pentru  elevi  –  tablete,  burse,
„Bani  pentru  liceu”,  „Euro  200”,  burse  de  merit de  la
Arhipiescopia  Buzăului  i  Vrancei,  Centrul  Cultural-Filantropicș
„Cuvioasa Parascheva” Buzău, persoane fizice, etc.
3.8.  Asigurarea  condiţiilor  adecvate  pentru  studiu  şi  lucru  în
şcoală
a)  corelarea  tuturor  serviciilor  (administrativ,  secretariat,
contabilitate, informatic);

b) întreţinerea şi repararea mobilierului, materialelor şi mijloacelor
didactice;

c)   igienizarea, zugrăvirea  şi amenajarea sălilor de clasă;

b) echilibrarea resurselor 
financiare în funcţie de activităţile
desfăşurate;

c) monitorizarea cheltuielilor 
efectuate în cadrul unor capitole 
de buget;
d) punerea în practică a 
programelor în propor ie de 100%ț

a)  planuri   operaţionale  de
activitate;

b) formarea unei echipe de lucru
 

c)planuri  de  îmbunătăţire  a

Noiembrie 2022
cu avizul CA
Director/contabil 
şef/

Consiliul  
Reprezentativ al 
Părinţilor

Contabil şef
Informaticianul
Responsabilii 
programelor

 Director+ secretar 
+contabil şef 

Administrator
Pe parcursul anului 
şcolar
Director/ diriginţi/ 
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d) între inerea spaţiului de joacă pentru preşcolari,  a terenului deț
sport pentru elevi, a sălii de sport, a vestiarelor i a du urilorș ș

folosirii spaţiilor, a activităţii educatori
 CA + CP
septembrie 2022
Director
Parohia “Cuvioasa 
Paraschiva”
Arhiepiscopia

IV. Dezvoltare 
instituţională şi
relaţii 
comunitare

3.9. Coordonarea relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale
a)  susţinerea  iniţiativei  şcolii  de  a  concepe  şi  derula  proiecte
interne, europene i interna ionale,  prin care să promoveze ofertaș ț
de  instruire,  imaginea  publică  şi  modul  prin  care  organizaţia
noastră  contribuie  la  dezvoltarea  comunităţii  locale/
regionale/europene.
b) colaborarea  şcolii cu Arhiepiscopia, Protoieriile, I.S.J. Buzău,
consiliul  local,  instituţii  locale  partenere  (C.C.D.,  Biblioteca
judeţeană, şcoli şi licee), cu Europe Direct Buzău, Funda ia pentruț
copii  Sfântul  Sava  de  la  Buzău”,  Centrul  Cultural-Filantropic
„Cuvioasa  Parascheva”  Buzău,   Asocia ia  „Viitorul  în  zori”,ț
Reprezentan a  CE  la  Bucure ti,  Grupul  Green  Tech,  ONG-uri,ț ș
Universită i  din  Regiunea  de  Sud-Estț ,  pentru dezvoltarea  de

a)  proceduri  de  monitorizare  a
aplicarii  ofertei  de  promovare  a
şcolii;

b) schema structurii de
raspundere; responsabilităţi

 

 Director
  

Director
/permanent
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proiecte europene şi programe de interes comun;
c) construirea unei baze de date referitoare la persoane şi servicii
de contact pentru sprijinirea activităţilor şcolii;

d)  iniţierea  unor  activităţi  în/pentru  comunitate  (expoziţii  la
Primărie, colinde la instituţii, elevi de clasa  a VIII-a din alte şcoli
în vizită la Seminarul Teologic, apariţii media);

c)  valorificarea  specificului
cultural,  istoric,  geografic  al
comunitatii
d)  înregistrări  privind  atingerea
obiectivului

Director/ C.A.,
 Permanent

Oprea Gianin, 
Stoica Costel

V.4. Orientarea  specificului vocaţional în funcţie de  cerinţele şi nevoile Bisericii în general, dar i al fiecărei comunităţi;ș

Domenii Obiective /Activităţi Rezultate asteptate/indicatori
de performan ăț

Monitorizare/Evaluare
Responsabilităţi

Termen
I.Curriculum 4.1. Asigurarea specificului vocaţional prin aplicarea corectă

şi creativă a curriculumului
a)  crearea  unei oferte de  servicii  educaţionale  pentru nevoile
sociale, culturale şi educaţionale ale şcolii şi comunităţii;
b)  pregătirea  elevilor  participanţi  la  olimpiada  naţională   de

a) cre tereaș
numărului  de  elevi  implica i  cuț
10 %;

Prof. de Muzica si 
Omiletica
Prof. Nicolae Moraru
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profil;
c) proiectarea unui Program al activităţilor de timp liber pentru
elevii instructori pentru activităţi extraşcolare;

d) stabilirea modalităţilor de lucru  şi întocmirea graficului  de
desfăşurare a practicii liturgice;

b)  programe  îmbogăţite  şi  orare
de lucru personalízate;
c) tipuri de activităţi, termene, 
responsabilităţi, materiale, 
beneficiari, colaboratori;
d) întocmirea graficului şi 
respectarea etapelor sale;

Prof. Dima Cristian

Profesorii coordonatori
de practică liturgică
01.10.2022

II. Resurse
umane

4.2. Dezvoltarea unor competenţe şi abilităţi de lucru specifice
profilului vocaţional
a) permanenta legatură cu Arhiepiscopia în vederea înfiinţării
de  locuri  de  muncă  pe  care  se  pot  angaja  absolventii  Scolii
noastre; 

b) derularea în bune condiţii a practicii liturgice în colaborare
cu Arhiepiscopia, Protoieriile si Parohiile; 

c) ini ierea de parteneriate în cadrul programului ERASMUS +ț

a) adrese oficiale către instituţiile
abilitate  (Arhiepiscopie,
Protoierii);

b)  îmbogăţirea  modalităţilor  de
deşfăşurare a practicii liturgice;

c)  echipa  de  proiect,  managerul
organiza ieiț

Directorul

Responsabilii cu 
practica liturgică/
Octombrie 2022-
Martie 2023
Ciobota Marius
Stoica Costel
Dima Cristian
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III. Resurse
materiale

4.3. Asigurarea mijloacelor de învăţământ specifice profilului 
vocaţional
a) îmbogăţirea ofertei de auxiliare curriculare pentru 
specializările de profil;

b) procurarea de mijloace şi materiale didactice specifice  
necesare desfăşurării practicii liturgice;

c) realizarea de materiale promoţionale;

d) identificarea nevoilor şi achiziţionarea materialelor pentru 
dotarea salii de repetitii pentru cor;

a)  liste  de  necesităţi,  liste  de
inventar;

b) atragerea de sponsori;
adrese catre Arhiepiscopie; 

c) înregistrări pe CD cu activităţi,
spectacole, concerte de colinde; 

d) dotare minimă corespunzătoa-
re

Director
Serviciul contabilitate

Directorul
ianuarie-mai 2023

Coordonatorul 
activităţilor educative 
decembrie 2022-mai 
2023
Oprea Gianin

IV. Dezvoltare
instituţională

şi relaţii
comunitare

4.4.  Încadrarea  tradiţiilor  liceului  în  manifestările
comunităţii 
a)  valorificarea  tuturor  oportunităţilor  de  promovare  şi
prezentare a activităţilor liceului în comunitate;

  a) îmbunătăţirea  percepţiei
comunităţii  cu  privire  la
activitatea  instructorilor  pentru
activităţi extracurriculare: articole
şi emisiuni în presa locală, radio

Director,
Decembrie 2022
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b) organizarea manifestărilor prilejuite de Ziua Şcolii:

c)  sprijinirea  şi  încurajarea  participării  elevilor  la  concursuri
sportive;
d) Sărbătorirea Zilei Naţionale, cât şi a altor zile festive;

e)  utilizarea metodelor de marketing în promovarea imaginii 
şi ofertei educaţionale a liceului.

4.5.  Stabilirea  relaţiilor  de  colaborare  şi  parteneriat cu
instituţii, asociaţii, fundaţii şi O.N.G.-uri pentru promovarea
specificului vocaţional
a)  încheierea unor protocoale de  parteneriat activ cu unităţi de
învăţământ,  Direcţia Taberelor  Şcolare,  Fundaţia Sf.  Sava si
Asociatia “Cuvioasa Parascheva” –desfăşurarea de activitati în
unităţi de învăţământ şi taberele Direcţiei şi Fundaţiei pe timpul
vacanţelor; practicarea voluntariatului  in ară i în Europaț ș .
b) continuarea colaborării  cu Seminarii  din întreaga ţară prin
incheierea de parteneriate şi promovarea intereselor acestora în

şi TV ;
b)   participarea  unui  număr  cât
mai  mare  de  elevi  şi  cadre
didactice la activităţi ;
c) obţinerea de diplome şi premii 

d) participarea la activităţi a unui 
număr cât mai mare de elevi

e)  panou  publicitar,  pliante,
fluturaşi,  articole presă, emisiuni
radio si TV, broşuri, pliante, afişe
etc.

a)   protocoale şi parteneriate  de 
colaborare încheiate;

b)  încheierea  documentelor
juridice,  a  protocoalelor  de
colaborare.

Coordonatorul 
activităţilor educative/ 
toate cadrele/ 
Decembrie 2022

Prof. de sport,
permanent
Coordonatorul 
activităţii educative -
Dima Cristian
Dima Cristian/Moraru 
Nicolae
Octombrie 2022

Director,
Oprea Gianin
Moraru Nicoleta
permanent

Directorul
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raport cu instituţiile cu rol de decizie în învăţământul românesc.
 

 

V.5. Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene a organiza iei, prin programe şi proiecteț

Domenii
manageriale

Obiective /Activităţi Rezultate
aşteptate/indicatori de

performan ăț

Monitorizare/Evaluare
Responsabilităţi

Termen

I. Curriculum
5.1. Preluarea bunelor practici de la  partenerii din proiectele
naţionale sau internaţionale
a) monitorizarea calităţii impactului asupra elevilor, profesorilor, 
instituţiei şcolare şi a comunităţii locale a unor proiecte de 
cooperare interinstitu ionalăț  interne şi europene.
b) schimb de bune practici privind documentele manageriale şi
curriculare  cu  cele  similare  ale  şcolilor  partenere  în  proiecte
interne şi europene;
c)   desfăşurarea unor activităţi didactice împreună cu profesorii
şi elevii şcolilor partenere;
d)  coordonarea  activităţilor  de  cooperare  internaţională:
întâlnirile de proiect în cadrul programelor Comenius,  activităţile

a) monitorizarea numărului de 
proiecte şi elevi participanţi

b)  efectuarea  schimbului  de
documente;

c) realizarea activităţilor;

d) respectarea graficelor,
creşterea  numărului  de

Director
Şefii echipelor de proiect

Permanent

Director/februarie 2023

Responsabili de proiecte
Toate cadrele
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de diseminare a bunelor practici din şcolile implicate în programe
comune  de  cooperare  internaţională,  Ziua  Europei,  Ziua
Europeană  a  Limbilor  străine,  Ziua  internaţională  a
Francofoniei, Lider European, Vizite ale reprezentan ilor Europeț
Direct .

programe,  parteneriate,  vizite
de studiu, mobilităţi

Septembrie 2022/
Martie 2023

II. Resurse
umane

5.2. Dezvoltarea abilităţilor de lucru privind accesarea şi 
participarea cadrelor didactice în cadrul proiectelor şi 
programelor de cooperare europeană
a) creşterea numărului de cadre didactice participante la vizitele 
pregătitoare în vederea depunerii de proiecte în parteneriat cu 
şcoli din UE, accesarea programului Erasmus +; 

b) dezvoltarea unor cercetări în domeniul educaţional prin studii
comparative  între diferite  sisteme de  învăţământ – diseminarea
bunelor practice din cadrul vizitelor/mobilită ilor individuale deț
studii i formare – ș Seminar tematic
c)  organizarea unor „cursuri”/consultanţă pentru utilizarea 
tehnicilor IT pentru cadrele didactice;

a)  accesarea  programelor  şi
proiectelor  de  parteneriat
european  de  cel  puţin  30%
dintre profesorii şcolii

b)  diseminarea  vizitelor  şi
burselor de studii

c) obţinerea certificatelor de 
competenţă;

Director
Responsabilul Comisiei 
de perfecţionare
Responsabilul Comisiei 
pentru proiecte
Dima Cristian
septembrie 2022
noiembrie 2022
ianuarie 2023
Catedra de informatică: 
Anghel Dana
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d)  organizarea grupelor de lucru pentru proiecte europene, a unor
echipe mixte pentru realizarea proiectelor de dezvoltare 
comunitară i institu ională;ș ț
e) diversificarea şi adecvarea metodelor şi tehnicilor de evaluare
a  activităţilor  din  cadrul  proiectelor  şi  parteneriatelor,  în  mod
special  a  acelora  care  încurajează  creativitatea,  inovarea
participarea  activă,  lucrul  în  echipă,  capacitatea  de  răspuns  la
solicitări  reale,  la  situaţii  concrete,  multilingvismul,  pregătirea
pentru carieră, interculturalitatea, voluntariatul;

d)   PV  încheiate  în  urma
întâlnirilor de lucru;

e)   participarea  cadrelor
didactice şi elevilor din echipa
de  proiect  conform
programului de desfăşurare;

Director
Milea Mihail
Dima Cristian 

Moraru Nicoleta
septembrie 2022-
martie 2023
Toate cadrele didactice

III. Resurse
materiale

5.3.  Modernizarea  bazei  materiale  a  laboratorelor  de
informatică cu scopul eficientizării competenţelor IT şi sporirii
capacităţii de comunicare interpersonală
a)  planificarea utilizării laboratoarelor;

b)  achiziţionarea de soft-uri educaţionale; 

a) orar pentru fiecare laborator

b) CD-uri cu lecţii interactive

efii de catedrăȘ
prof. de informatică/ 
septembrie –decembrie 
2022
Informatician

IV. Dezvoltare
instituţională

şi relaţii

5.4. Coordonarea proiectelor de colaborare internaţională, de
toate  tipurile,  eficientizarea  acestora  prin  valorificarea
produselor finale obţinute,  încurajarea parteneriatelor la nivel
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comunitare local, regional i europeanș
a)  identificarea de noi oportunităţi de participare la programe iș
proiecte educaţionale naţionale şi internaţionale
b)  evaluarea proiectelor de parteneriat internaţional în care a fost 
implicată şcoala;
c)  asigurarea  sustenabilităţii  proiectelor  derulate  prin
valorificarea produselor finale obţinute;
d)  constituirea  echipelor  de  coordonare  şi  de  lucru  în  cadrul
programelor  na ionale  de  ecologie  şi  derularea  activităţilorț
propuse.
5.5. Actualizarea paginii web a şcolii 
a) utilizarea paginii Web  pentru informarea părinţilor cu privire
la rezultatele elevilor (catalog virtual)
b)  promovarea  imaginii  şcolii  şi  asigurarea  feed-back-ului
informaţional  cu  diverse  instituţii   na ionale  i  europene  prinț ș
intermediul paginii web.

a)  date  privind  eficacitatea  şi
eficienţa programelor;
b)  evaluarea  activităţilor  din
proiect;
c)  valorificarea  produselor
finale obţinute
d)  reactualizarea  echipei  de
proiect

a)  catalog  virtual al
rezultatelor elevilor; 
b)  menţinerea  sau
îmbunătăţirea  imaginii  şcolii
în comunitate; 

Director
Şefii echipelor de proiect
Dima Cristian

Informatician/Diriginti

Preşedintele Consiliului 
reprezentativ al părinţilor

Informatician, Secretar

Ciobotă Marius
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Evaluarea planului opera ionalț
- Procentul de promovabilitate la finalul anului colar i la examenele na ionale;ș ș ț
- Compararea rezultatelor ob inute de elevi la cele 2 testări - ini ială i finală;ț ț ș
- Gradul de formare a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă i ob inere de grade didactice;ș ț
- Bazele de date cu rezultatele la olimpiade i la concursuri colare, artistice i sportive;ș ș ș
- Numărul proiectelor nou implementate;
- Gradul de satisfac ie a beneficiarilor fa ă de activitatea colii.ț ț ș

Pr. Prof. Sava-Popa Gheorghe
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