
 1

PLAN OPERAŢIONAL 2019-2020 
 
PRIORITATEA 1 : Dezvoltarea bazei materiale a școlii, reabilitarea clădirilor și asigurarea condițiilor optime pentru 
desfășurarea procesului instructiv-educativ 
Obiectiv 1:  
Modernizarea infrastructurii Liceului Tehnologic Gurghiu și crearea condițiilor optime de formare profesională. 
Ţinta:  
 Reabilitarea și modernizarea sălilor de curs, laboratoarelor, atelierelor și utilităților. 
 Dotarea cu echipamente de instruire conform standardelor de pregătire 
Context:  
Până în 2020 școala să corespundă normelor de siguranță, igienă și confort pentru elevi. 
Până în 2020 școala să beneficieze cel puțin de dotarea prevăzută în standardele de dotare minim obligatorie. 

Acţiuni Rezultat Data Responsabil Parteneri Cost 
Sursă de 
finanţare 

Inventarul necesarului de lucrări de 
reabilitare a infrascturii și stabilirea 
priorităților la nivel de școală. 

Plan de lucrări întocmit 
ținând cont de ordinea  
priorităților 

octombrie 2019 Director, 
Administrator 

Primăria 
Gurghiu 

  

Implicarea atelierelor de prelucrarea 
lemnului din școală în confecționarea 
de mobilier necesar  pentru spațiile 
de învățământ , internat și birouri.  

Sălile de clasă 
,laboratoarelele, 
internatul și birourile vor 
fi dotate cu mobilier 
modern , la un preț de 
cost foarte redus. 

Permanent  Director  
Administrator 
Ingineri  
Maistri 

SC Kastamonu 
SA 

5000 Extrabugetară 

Amenajarea Muzeului de vânătoare  Condiții foarte bune 
pentru desfășurarea 
orelor de instruire 
practică de specialitate la 
vânătoare. 

Iunie 2020 Director, 
Ingineri și maistri, 
Personal nedidactic 

SC. Naiade SRL 
O.S Gurghiu 
O.S Fâncel 
Primăria 
Gurghiu 

15000 Extrabugetare 
Donații 
Sponsorizări 

- Amenajarea spaţiilor existente în 
cabinete si laboratoare de cultură 
generală şi specialitate 
- Amenajarea unei hale pentru 
pregătirea elevilor la probele de 
mânuire a motoferăstrăului 

Condiţii optime de 
desfăşurare a activităţilor 
didactice 
Condiții  bune de 
desfășurare a orelor de 
pregătire a elevilor și pe 
timp nefavorabil.  

Februarie 2020 
 
 
Decembrie 
2019 
 
 

Director, 
Administrator 
 
Director  
Administrator 
Personal nedidactic 

 
Primăria 
Gurghiu 
 
O.S. Gurghiu 
O.S. Fâncel 

 
10000 
 
 
10000 
 

Fonduri de la 
buget 
 
 
Extrabugetare 
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- Modernizarea clădirii (corpul A) 
prin: 
- izolarea clădirii; 
- înlocuirea instalației de încălzire; 
- înlocuirea instalației electrice; 
- înlocuirea dușumelelor; 
- înlocuirea ușilor; 
- amenajări de grupuri sanitare noi; 
- finisaje interioare; 
- dotări cu mobilier, videoproiectoare 
și table interactive 

Elevii vor beneficia de 
spații de învățământ 
moderne dotate cu table 
interactive, 
videoproiector 

Permanent  
 
Iunie 2020 

Echipa managerială 
a şcolii 
 

Primăria 
Gurghiu 
 
 

500000 
Euro 

Finanţare 
europeană 
nerambursabilă 
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PRIORITATEA 2 : Corelarea ofertei educaţionale a şcolii cu opţiunile elevilor, ale părinţilor şi cu nevoile de calificare de pe 
piaţa forţei de muncă din zonă. 
Obiectiv :  

 Adaptarea ofertei școlii pentru formare inițială la nevoile de calificare. 
 Identificarea nevoilor de calificare. 
 Diversificarea ofertei educaţionale a şcolii atât pentru elevi, cât şi pentru adulţi. 

Ţinta: 
 Corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de calificare identificate, în scopul unei inserţii rapide şi sigure pe piaţa muncii, pentru cel puţin 80% 

din absolvenţi. 
 Realizarea unei prognoze corecte privind nevoile de calificare pentru fiecare an începând cu anul școlar 2019-2020 
 Înfinţarea pentru nivelul de învăţământ liceal, filieră teoretică, profil/domeniul Uman, specializarea Filologie şi Ştiinţe Sociale pentru anul şcolar 

2020-2021 
Context:  
Datorită sistemului concurenţial al ofertei educaţionale, şcoala trebuie să-şi organizeze demersul didactic astfel încât să ofere servicii  de calitate, prompte şi 
adecvate nevoilor cu care societatea şi comunitatea se confruntă la nivel regional şi local răspunzând cu promptitudine nevoilor agenţilor economici.  

Acţiuni Rezultat Data Responsabil Parteneri Cost 
Sursă de 
finanţare 

Sincronizarea nevoilor de calificare 
ale pieţei muncii cu potenţialul scolii 
 
 
 
 
 

Proiectul planului de 
şcolarizare  
Diversificarea ofertei 
curriculare pentru elevi 
şi adulţi  
Elaborarea CDL – 
urilor conform noii 
metodologii şi în acord 
cu nevoile locale şi cele 
sociale de pe piaţa 
muncii 

1-5 sept. 2019 
  
  
 
 
25 sept 2019 
 
 
 

Director 
Comisia de 
curriculum 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul de 
Administraţie al 
scolii, ISJ 
Formatori pentru 
adulţi 
Profesori 
Consiliul de 
curriculum 
AJOFM 
 

Costuri 
reprezentând 
diverse 
consumabile 
 
 
 
 
 
 

Fonduri de la 
buget , 
sponsorizări 
de la agenţi 
economici  
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Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea 
competenţelor 
antreprenoriale prin 
C.D.L, sau prin cursuri 
care să formeze 
capacităţi de inovare şi 
de asumare a riscurilor  
pe o piaţă caracterizată 
de o accentuată 
competiţie 

17 sept 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Director 
-Ingineri  
- Maiștri 
instructori 
 
 

Com. de curriculum 
Profesori 
Agenţi economici 
 
 
 
 
 
 
 

Costuri de 
organizare 
Costuri 
pentru 
consumabile 
 
 
 
 
 

Fonduri de la 
buget şi din 
surse 
extrabugetare 
 
 
 

Consultarea partenerilor din 
comunitatea locală şi regională 
privind tendinţele constatate referitor 
la reţeaua şcolară, populaţia şcolară, 
abandon şcolar şi ocupaţii solicitate 
pe piaţa muncii. 

Realizarea contractelor 
de parteneriat pentru 
practica comasată cu 
agenţii economici 

1 octombrie   
2019 
 
 

Director 
 

Elevi si părinţi,  
agenţi economici 
 

Costuri de 
deplasare 
 

Unitatea 
şcolară 
 
 

Elaborarea şi implementarea unei 
proceduri de identificare a cererilor 
de pe piaţa muncii, inclusiv a 
meseriilor nou solicitate şi a 
meseriilor nesolicitate 
 
 
 
 
 

- Procent ridicat de 
absolvenţi care îşi 
găsesc un loc de muncă 
în domeniul de 
calificare absolvit; 
- Rata de succes a 
acestora calculată pe 
fiecare calificare în 
parte (număr de 
persoane ce activează 
după un an de angajare/ 
număr total persoane 
angajate); 

 
 
 
Sfârşitul anului 
şcolar 2019-
2020 

 
 
 
Director 
Consiliul de 
administraţie 
 
 
 

Agenţii economici 
cu care şcoala 
derulează 
parteneriate 
 
AJOFM - MUREȘ 

1000 
RON 

Extrabugetară 
 

Elaborarea planului de şcolarizare 
2020-2021 în corelaţie cu cererile 
pieţei muncii şi susţinerea aprobării 
în CLDPS. 
 

Cel puţin 10 parteneri 
economici participă la 
sesiunea de informare. 
 

 

Anual  luna 
septembrie  
 
 
 

Echipa 
managerială 
 
 
 

10 parteneri  
economici 
importanţi, ISJ, 
responsabilii comisii 
metodice 

1000 
RON 

Extrabugetară 
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Organizarea unei sesiuni de 
informare privind abilităţile cheie 
pentru agenţi economici-parteneri 
 
 

Inserţie profesională 
 

Anual 
 

Echipa 
managerială 

Agenţii economici 
parteneri 

  

Constituirea unor echipe mixte 
şcoală-agent economic, şcoală-
universităţi  pentru înregistrarea şi 
urmărirea situaţiei absolvenţilor şcolii 
timp de 1 an după angajare sau după 
admitere în învăţământul superior 

Cel puţin 95% rată de 
succes pentru fiecare 
calificare la 1 an de la 
angajare şi pentru cei 
care continuă studiile 

Anual, luna 
septembrie 

Consiliul de 
administraţie 

Parteneri economici 
angajatori, , 
Consiliul elevilor 
Asociaţia 
Comitetului de 
Părinţi, universităţi 

500 RON Extrabugetară 
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PRIORITATE 3 Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ.  
Obiectiv: Creşterea randamentului şcolar, prin îmbunătăţirea calităţii demersului didactic; 
Ţinta: 

 Asigurarea condițiilor optime de desfășurare a procesului instructic-educativ; 
 Creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat 
 Creșterea ratei de absolvire a liceului și a examenului de certificare a competențelor profesionale 
 Diminuarea eşecului şcolar în proporţie de 80%; 
 Dobândirea abilităţilor cheie şi a competenţelor specifice profilului;  
 Autoevaluarea eficientă a procesului de predare-învăţare; 
 Eficientizarea activităţii comisiei CEAC prin sprijin şi colaborare permanentă; 
 Accesul elevilor din grupurile dezavantajate la o educație de calitate; 
 Monitorizarea progresului școlar; 
 Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calității în educație și flexibilității în formare profesională. 

Context:  
Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic, legiferată prin Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii în educaţie, implică responsabilitatea 
şcolii pentru autoevaluarea activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire.   
 Din analiza internă efectuată s-a constatat faptul că strategiile de predare-învăţare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient adaptate 
stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev.  Resursele materiale existente în şcoală necesită îmbunăţăţiri. În comunicarea profesor-
elev predomină stilul autoritar, este puţin încurajată comunicarea elev-elev în procesul de predare-învăţare. 

Acţiuni Rezultat Data Responsabil Parteneri Cost Sursă de finanţare 
 Diseminarea informaţiilor privind 
cadrul asigurării calităţii în 
educaţie  
Proiectarea riguroasă a  tuturor 
activităţilor la nivelul fiecărei 
structuri funcţionale din şcoală   

Realizarea competenţelor 
cerute prin standardele de 
pregătite specifice 
profilului 
 

Septembrie 
2019 
 
 
 

Echipa 
managerială 
 
 
 
 

   

Utilizarea metodelor moderne de 
predare-învăţare şi participarea 
profesorilor la acţiuni de formare 
pentru utilizarea metodelor 
participative de predare-învăţare 
 

Perfecţionarea tuturor 
cadrelor didactice  
Creşterea numărului 
profesorilor care utilizează 
metodele activ 
participative 
profilului 

Începând 
cu 12 sept. 
2019 
 
 
 
 
 

Cadre 
didactice 
Prof. 
Moldovan 
Ioan– resp . 
formare și 
perfecţionare 
în şcoală 
 

Formatori,  
manageri, 
Consilier 
educativ 
 

Costuri de 
perfecţionare a 
cadrelor didactice 
Costuri 
reprezentând 
diverse 
consumabile 
 

Bugetul şcolii 
Fonduri MENCS şi 
CCD 
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Realizarea planului operaţional 
privind asigurarea calităţii 
educaţiei 
 

Planuri manageriale 
 
 

Anual în 
luna 
octombrie  
 

Cadre 
didactice 
Resp. comisii 
metodice 

 
 
 
 

500 RON Extrabugetare 

Implementarea proiectului ROSE 
”Pas cu pas pe drumul 
cunoașterii” care are ca obiectiv 
general eficientizarea activităților 
educative în vederea creşterii 
procentului de elevi care se 
înscriu, participă şi promovează 
examenul de bacalaureat, 
îmbunătăţirii tranziţiei de la 
învăţământul secundar la cel 
terţiar, creșterii ratei de absolvire 
și a inserției pe piața muncii 

Creșterea ratei de 
promovabilitate a 
examenului de 
bacalaureat 
Creșterea ratei de 
absolvire a liceului și a 
examenului de certificare 
a competențelor 
profesionale 
Accesul elevilor din 
grupurile dezavantajate la 
o educație de calitate 
 

Permanent 

Echipa proiect 
ROSE 
Matei Dumitru 
Simion Diana 
Cota Camelia 
Fulop 
Annamaria 
 

MEN-UMPFE 
Buget total al 
proiectului: 
315.902 lei 

Fonduri europene 

Stabilirea unui consiliu de 
curriculum 

 

Monitorizarea aplicării 
curriculumului la toate 
profilurile şcolii 
Respectarea posibilităţii 
elevului de a alege. 
Libertatea profesorului de 
a propune opţionale 
interesante 

Permanent 
începând 
cu 12 sept. 
2019 

 

-Director 
 

 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 

 

Cheltuieli de 
monitorizare şi de 
documentare 

 

 
 
 
Bugetul şcolii 
 
 
 

Realizarea unei bune pregătiri a 
fazei naţionale a Concursului de 
Competenţe în Silvicultură – 
Timișoara 2020 
 
 
 

Locul I la faza naţională 
 
 
 
 
 
 

Aprilie 
2020 
 
 
 
 
 

Comisia 
Ingineri și 
maiștri 
instructori 
 

O.S. Gurghiu, 
O.S. Fâncel 
 
 

Cheltuieli pentru 
achiziția 
materialelor  
necesare pregătirii 
elevilor pentru 
concursuri. 
Costuri de 
deplasare la 
diverse concursuri 
şcolare 

Bugetul şcolii 
Sponsorizări 
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Implementarea unor concepte 
moderne ale managementului 
strategic și instituțional 

Creșterea calității 
procesului instructiv- 
educativ 

Noiembrie 
2019 
 
 

Şefi 
compartimente 
 
Consiliul de 
administraţie 

Responsabil 
CEAC 
Responsabili 
Comisii 
metodice 

Cheltuieli pentru 
achiziționarea de 
materiale 
consumabile 

Bugetul școlii 

Realizarea programelor de 
recuperare şi consolidarea 
cunoştinţelor şi deprinderilor 
acţionale, în scopul creşterii 
performanţelor şi evitării eşecului 
şcolar;  

Iniţierea şi derularea unor 
programe de consultaţii, 
meditaţii şi pregătire 
suplimentară/diferenţiată 
 
 

Permanent 
 
 
 
 
 

CCoommiissiiaa  ddee  
aassiigguurraarree  aa  
ccaalliittăăţţiiii 
 
Cadre 
didactice 

Diriginții, 
Psihologul 
școlar 
 

  

Promovarea învăţării pentru 
dezvoltare durabilă 
 

Consultaţii, meditaţii, 
asistenta psihologica, 
activităţi extraşcolare, 
tratament diferenţiat al 
elevilor cu un număr mare 
de absenţe în scopul 
diminuării lor şi a unor 
legături mai strânse cu 
familia. 

An şcolar 
2019-2020 

Cadrele 
didactice 
 

Diriginții, 
Psihologul 
școlar 
 

  

Tratarea individuală a elevilor, 
subordonată creşterii 
performanţei, sau pentru 
integrarea optimă a elevilor cu 
nevoi speciale ( dacă va fi cazul)  

Înfiinţarea unei “echipe de 
consiliere şi mediere” 
pentru elevii cu nevoi 
individuale 
 

Permanent 
 

Responsabil 
comisie 
metodică de 
specialitate 
 

Comisia de 
curriculum, 
Psihologul 
școlar 

  

Programe de recuperare adecvate 
nevoilor individuale ale elevilor 
 

Formarea echipei 
Program şi acţiuni 
concrete 
Raport de autoevaluare 

1 nov. 
2019 
 

Consilier 
educativ 
 

Profesori 
diriginţi, Cadre 
didactice 
 

Costuri pentru 
documentare şi 
pentru materiale 
consumabile 

Bugetul şcolii  
 

Implicarea activă a Consiliului 
Profesoral și a Consiliului de 
Administrație în procesul 
instructiv educativ prin 
îmbogățirea conținutului instructiv 
– formativ al întrunirilor celor 
două structuri 

Creșterea calității 
procesului instructiv- 
educativ 

Permanent 
 
 
 
 

Consiliul de 
administrație, 
Consiliul 
Profesoral 

Comitetul 
Reprezentativ al 
părinților 
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PRIORITATE 4. Diminuarea eşecului şcolar şi creşterea gradului de inserţie prin consiliere şi orientare profesională  
Obiectiv : Extinderea si diversificarea activităţilor de informare si consiliere profesionala 

Ţinta: 
 Cunoaşterea ofertei si alternativelor educaţionale si profesionale de către cel puţin 80% din elevii de gimnaziu si părinţii acestora, de la şcolile de unde 

au fost înregistrate an de an opţiuni spre calificările oferite de şcoala noastră. 
 Cunoaşterea 100% a ofertei de continuare  a  studiilor în şcoală  la trecerea de la un nivel de calificare la altul. 
 Reducerea ratei de abandon în clasele terminale. 

Context:  
   Dinamica sistemului de învăţământ si a pieţei muncii impune o extindere a metodelor de informare si consiliere profesionale, atât a elevilor cat si a 
părinţilor. 
   O consiliere si orientare eficiente nu sunt posibile fără o investigare a nevoilor si potenţialului fiecărui elev. Ca urmare, profesorii scolii noastre, s-au 
perfecţionat si se perfecţionează urmând cursuri de consiliere si orientare profesionala si vocaţională. Urmarea acestora o reprezintă posibilităţile moderne de 
investigare a opţiunilor elevilor si orientarea acestora in concordanta cu evoluţia societăţii si a propriilor nevoi.    

Acţiuni Rezultat Data Responsabil Parteneri Cost Sursă de finanţare 

Implementarea proiectului ROSE 
”Pas cu pas pe drumul 
cunoașterii” care are ca obiectiv 
general eficientizarea activităților 
educative în vederea creşterii 
procentului de elevi care se 
înscriu, participă şi promovează 
examenul de bacalaureat, 
îmbunătăţirii tranziţiei de la 
învăţământul secundar la cel 
terţiar, creșterii ratei de absolvire 
și a inserției pe piața muncii 

Cunoaşterea ofertei si 
alternativelor educaţionale 
si profesionale de către cel 
puţin 80% din elevii de 
gimnaziu si părinţii 
acestora, de la şcolile de 
unde au fost înregistrate an 
de an opţiuni spre 
calificările oferite de 
şcoala noastră. 
Cunoaşterea 100% a 
ofertei de continuare  a  
studiilor în învățământul 
universitar. 
Reducerea ratei de 
abandon în clasele 
terminale. 

Permanent 

Echipa proiect 
ROSE 
Matei Dumitru 
Simion Diana 
Cota Camelia 
Fulop 
Annamaria 
 

MEN-UMPFE 
Buget total al 
proiectului: 
315.902 lei 

Fonduri europene 
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Derularea unor acţiuni pentru 
informarea elevilor din clasele de 
gimnaziu referitor la oferta şcolii 
 

Vizite la clasele terminale 
de gimnaziu 
Vizita ale elevilor de 
gimnaziu la obiectivele de 
referinţă ale şcolii 

Martie-
mai 2020 

 

Toate cadrele 
didactice 

 
 

 

Școli generale 
 

Costuri  pentru 
deplasări 
 

Bugetul şcolii 
 

Investigarea  opţiunilor elevilor de 
gimnaziu faţă de oferta 
educaţională a şcolii. 

Chestionare şi discuţii 
 
 

Martie-
mai 2020 

Toate cadrele 
didactice 

 

Elevi, părinţi, 
profesori 
gimnaziu 

Costuri  pentru 
deplasări 
 

Bugetul şcolii 
Sponsorzări 
 

Organizarea de acţiuni ample cu 
implicarea părinţilor şi a 
comunităţii locale pentru 
promovarea ofertei educaţionale a 
şcolii 

Târgul liceelor , Ziua 
porţilor deschise 
Bursa ofertelor şcolare 
 
 

Luna mai 
2020 

 

Toate cadrele 
didactice 

 
 
 

ISJ, scoli 
generale 
 

Costul 
materialelor 
necesare pentru  
promovarea 
imaginii şcolii 

Fonduri 
extrabugetare 
 

Stabilirea unui program permanent 
de consiliere si orientare 
profesională  

Teste de autocunoaştere, 
teste de aptitudini, CV, 
scrisori de intenţie 

Permanent 
 

Consilier 
educativ, 
diriginţi 

CCD, ISJ, 
AJOFM 
 

Costuri de 
organizare 

Bugetul şcolii 
 

Utilizarea tuturor posibilităţilor 
existente de schimbare a unei 
opţiuni iniţiale pentru care elevul a 
dovedit că nu are aptitudini 

Reorientarea elevilor spre 
diverse specializări în 
diferire puncte ale 
parcursului şcolar 

Permanent Director  Diriginţi 
Cadre didactice 
de specialitate 

Costul acţiunilor 
de reorientare 
 
 

Bugetul şcolii 
Fonduri 
extrabugetare 
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Prioritate 5: Dezvoltarea  și diversificarea parteneriatului social al școlii 
Obiectiv :  Creșterea implicării active a partenerilor sociali în planificarea dezvoltării instituționale și furnizarea unor servicii educaționale de 
calitate. 
Ţinta:  

 Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor școlii în domeniul de calificare absolvit, cu 10 % în 2019-2020 faţă de 2018-2019.     
 Încheierea în anul şcolar 2019-2020 , a cel puţin 5 convenţii de practică  cu agenți economici și 5 contracte de parteneriat 
 Participarea în anul şcolar 2019-2020, la minim  5 activităţi având ca parteneri şcoli de profil silvic din U.E, 
 Dezvoltarea de rețele funcționale de colaborare sistematică cu partenerii sociali. 

Context:  
La nivelul zonei Reghin există structuri parteneriale privind învăţământul profesional şi tehnic care au fost create în ultimii ani. Cadrul partenerial cuprinde un 
larg spectru: unităţi şcolare, societăţi comerciale, comitete de părinţi, administraţii publice locale, AJOFM, CCD, Centrul de asistenţă psihopedagogică. 
Principala problemă înregistrată este faptul că agenţii economici şi părinţii şi –au asumat un rol minor în cadrul acestui parteneriat, având o implicare redusă în 
formarea profesională a elevilor . Ţinând cont de oportunităţile existente (structurile parteneriale) se impune o antrenare a agenţilor economici care activează în 
ramurile tradiţionale şi strategice din economia zonală în elaborarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic. 
De asemeni, se impune îmbunătăţirea colaborării cu Comitetul de părinţi şi autorităţile locale.   

Acţiuni Rezultat Data Responsabil Parteneri Cost Sursă de finanţare 
Identificarea partenerilor, agenţi 
economici, pentru a asigura 
formarea conform ofertei şcolare 

Număr de Contracte de 
colaborare încheiate 
 

Anual  luna 
decembrie 

 Echipa 
managerială a 
şcolii 

AJOFM 1000 RON Extrabugetară 

Promovarea unui parteneriat 
managerial care să motiveze 
partenerii şi să direcţioneze 
eforturile acestora spre realizarea 
unui demers reformator în 
educaţie 
 
 
 

Lărgirea caracterului 
participativ al 
managementului şcolar 
Atragerea familiei ca 
principal partener în educaţie 
Extinderea colaborării cu toţi 
factorii sensibili faţă de 
educaţie şi faţă de problemele 
şcolii 

An şcolar 
2019-2020 
 

Director 
 

Familia 
Autorităţi locale 
Direcţia silvică 
Mureș 
Ocoale silvice 
Agenţi economici 
Organizaţii 
nonguvernamentale 
C.C.D. 

Materiale 
consumabile 
 
 
 
 
 
 

Bugetul şcolii 
Fonduri de la 
Comitetul de părinţi 
 
 
 
 
 

Continuarea efectuării stagiilor 
de practică la clasele a XI-a și a 
XII-a la Ocoalele silvice . 

Convenţii de practică cu O.S. 
Fâncel şi O.S. Gurghiu, 
precum şi cu fiecare elev 
Fişe de observaţie 
Caiete de practică 

Octombrie 
2019 
 
 

Ing. Pop Călin 
– Resp. 
comisie 
tehnologii 
 

O.S. Fâncel 
O.S. Gurghiu 
8 tutori de practică 
de la cele 2 ocoale 
silvice 

Cheltuieli de 
deplasare 
Cheltuieli cu 
materiale 
consumabile 

Bugetul şcolii 
Sponsorizări 
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Monitorizarea parteneriatului 
social la nivelul școlii, prin 
crearea unei baze de date și prin 
adoptarea de măsuri de 
ameliorare și diversificare. 

Condiții bune pentru 
efectuarea practicii la agenții 
economici, în conformitate cu 
Standardele de pregătire 
profesională. 

Permanent 
 

Director,  
Ingineri, 
Maiștri 
instructori 
 

Agenții economici, 
Colaboratori 
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PRIORITATEA 6. Participarea elevilor școlii la acţivități şcolare şi extraşcolare.  

Obiective :  Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive 
                        Creșterea rolului Comisiei metodice a diriginților în vederea eficientizării activităților educative. 
                        Educaţie prin activităţi extraşcolare şi extracurriculare.                         
Ţinta: 

 Realizarea unor activităţi educative care să prevină violenţa și consumul de droguri în şcoală. 
 Realizarea unor activităţi care au ca scop însuşirea şi respectarea normelor de igienă personală şi de grup.  
 Organizarea lunară a unor acţiuni de voluntariat, având ca scop protejarea mediului şi conştientizarea importanţei calităţii mediului ca premisă a unei 

vieţii sănătoase 
 Organizarea unor programe cultural-artistice care au ca scop promovarea calităților artistice ale elevilor. 
 Promovarea sportului ca model de toleranţă şi fair – play prin participarea elevilor la diferite competiții sportive. 
 Promovarea imaginii școlii prin participarea elevilor la concursurile europene. 

Context:  
      Aceste activităţi au un rol complementar faţă de activităţile didactice, urmărind lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ, 
valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor elevilor, organizarea judicioasă şi atractivă a timpului liber al elevilor. 
Aceste activităţi complementare prezintă unele particularităţi referitoare la conţinut, durată, forme de organizare şi modalităţi de evaluare. 
În general formele de organizare trebuie să fie elastice, ingenioase şi cu caracter recreativ. 

Acţiuni Rezultat Data Responsabil Parteneri Cost Sursă de finanţare 
Balul bobocilor 
 
 

Promovarea calităților 
artistice ale elevilor 
 

Octombrie 
2019 

 

Albu Cristian 
Diriginții claselor 
IX-XII 

Consiliul 
Local 
Sponsori 

Cheltuieli 
pentru 
materiale 

Sponsorizări 
 
 

- Săptămâna legumelor și a fructelor 
donate 

Dezvoltarea spiritului 
de voluntariat 

Noiembrie 
2019 

Diriginții 
Simion Diana 

CRP 
 

 Donații 

”Dreptul la muncă și voluntariat.” –
activitate extrașcolară de informare 
 

Elevi informați în 
legătură cu dreptul la 

muncă. Însușirea 
noțiunii de voluntariat 

în muncă 

Octombrie 
2019 

Psiholog Feher 
Alin 

Parchet 
Judecătoria 
Reghin – 
Procuror 
Donici Viorel 

  

Concursul ”Tinerii în Pădurile 
Europei” – 2020  

Obținerea locului I și 
câștigarea dreptului 
de a participa la 
Concursul European 

Octombrie 
2019 

Albu Cristian 
Chiorean 
AnaMaria 
Buftea Lucia 

O.S. Gurghiu, 
O.S. Fâncel 
 
 

1000 RON Bugetul şcolii 
Sponsorizări 
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”16 zile de luptă împotriva violenței!” 
- campanie împotriva violenței 

Elevi informați în 
legătură cu violența 

Decembrie 
2019 

Psiholog Feher 
Alin 

Reprezentant 
Protecția 
Copiilor 
Husar Emilia 

  

Program artistic destinat Centenarului 
Marii Uniri 

Promovarea calității 
artistice ale elevilor și 
a spiritului național 

29.11. 
2019 

Albu Cristian 
Șerban Alexandrina 
Simon Diana 
Șipoș Călin 

Elevii claselor 
XIA, XIIA 

Cheltuieli 
pentru 
materiale 

Fonduri extrabugetare 

Implementarea proiectului ROSE ”Pas 
cu pas pe drumul cunoașterii” -
Înființarea unui Cerc de vânătoare și 
taxidermie  

Posibilitatea elevilor 
noștri să petreacă cât 
mai mult timp în 
natură, să facă 
observații asupra 
vânatului, să 
participe la partide 
de vânătoare și să 
învețe să naturalizeze 
exemplarele de vânat 
recoltate de pe 
fondul didactic de 
vânătoare 

Permanent 

Mîndru Marcel 
Pop Călin-Vasile 
Albu Cristian 
Frandeș Florin 
 

MEN-
UMPFE 

Buget total al 
proiectului: 
315.902 lei 

Fonduri europene 

Implementarea proiectului ROSE ”Pas 
cu pas pe drumul cunoașterii” - 
Redactarea revistei şcolare „Vlăstare” 

Conştientizarea 
problemelor de 
mediu; Promovarea 
ariilor protejate din 
proximitatea unității 
și a activităților de 
protecție întreprinse 
în școală; Dezvoltarea 
simțului artistic în 
rândul elevilor 
Promovarea ofertei 
educaționale și a 
activităților 
extracurriculare 

Permanent Mîndru Marcel 
Albu Cristian 
Man Emil 
Claudiu 

MEN-
UMPFE 

Buget total al 
proiectului: 
315.902 lei 

Fonduri europene 
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Implementarea proiectului ROSE ”Pas 
cu pas pe drumul cunoașterii” -
Excursie tematică de documentare 

Motivație crescută 
pentru înscriere, 
participare și 
promovarea 
examenului de 
bacalaureat, dar și 
formarea motivației 
de a deveni student 

Martie-
Aprilie 
2020 

Mîndru Marcel 
Albu Cristian 
Elevi 

MEN-
UMPFE 

Buget total al 
proiectului: 
315.902 lei 

Fonduri europene 

Implementarea proiectului ROSE ”Pas cu 

pas pe drumul cunoașterii” - Vizite de 
informare, documentare și vizite 
pentru promovarea ofertei 
educaționale 

 

Integrarea cât mai 
uşoară a tinerilor pe 
piaţa muncii și 
atragerea a unui 
număr cât mai mare 
de elevi de la școlii 
gimnaziale din 
proximitate 

Martie-
Mai 
2020 

Mîndru Marcel 
Albu Cristian 
Elevi 

MEN-
UMPFE 

Buget total al 
proiectului: 
315.902 lei 

Fonduri europene 

Spectacol dedicat Unirii de la 24 
ianuarie 1859 

Promovarea spiritului 
național 

23 ianuarie 
2020 

Șerban 
Alexandrina 

Elevii claselor  
IX A,B și XI 
A,B 

Cheltuieli 
pentru 
materiale 

Fonduri extrabugetare 

”Educația Sexuală. Prevenție, riscuri 
aferente ginecologice” 

Însușirea și 
prevenirea unor 
riscuri datorită 
noninformației 
timpurie 

Martie 
2020 

Psiholog Feher 
Alin 

Medic 
specialitate 
ginecolog 

  

Ziua Păsărilor – acțiune de voluntariat 
 

Montarea de cuiburi 
artificiale pentru 
păsări în Parcul 
Dendrologic Gurghiu 

1 Aprilie 
2020 

Albu Cristian 
Diriginții 

NAIADE 
SRL 

1000 RON Bugetul școlii 

Concursul Internațional de 
Competențe în Silvicultură – Gurghiu 
2020 

Clasarea în primele 
trei locuri 

Mai 
2020 

Comisia Ingineri 
și maiștri 
instructori  

Europea 
România 

100.000 RON Bugetul şcolii 
Sponsorizări 

Educaţie pentru sănătate 
  - respectarea zilelor din calendarul 
ecologic 
  - întâlnire cu personalităţii din 

Cunoaşterea şi 
respectarea normelor 
de  igienă  
 

Pe tot 
parcursul 
anului 
şcolar 

Director 
Consilier 
Educativ 

Toate cadrele 
didactice 
 

Costul 
lucrărilor de 
organizare a 
campaniilor 

Sponsorizări de la 
agenţi economici 
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domeniul sănătăţii 
- expoziţii tematice 

 
 

2019-2020 
 

 

Organizarea unei trupe de dans 
modern, organizarea unui ansamblu 
de dansuri populare 

Dezvoltarea calităților 
artistice ale elevilor  

Pe tot 
parcursul 
anului 
şcolar 
2019-2020 

Albu Cristian 
Man Elena 

Elevii 
Liceului 
Tehnologic 
Gurghiu 

Cheltuieli de 
organizare şi 
dotare a trupei 
de dans și a 
ansamblului  

Fonduri extrabugetare 

 Educaţie pentru mediu 
  - Implicarea tinerilor în proiectul 
„Voluntar în Parcul Dendrologic 
Gurghiu„ 
 
 

Protejarea mediului 
înconjurător 
 
 
 

Pe tot 
parcursul 
anului 
2019-2020 
 

Director 
Consilier 
Educativ 
Diriginții 

Toate cadrele 
didactice 
 

Costul 
lucrărilor de 
organizare  
Costul 
materialelor de 
propagandă 

Bugetul şcolii 
Sponsorizări 
 
 
 

Ziua Mondială a Mediului  
Activități de ecologizare 

Protejarea mediului 
înconjurător 
 

5 Iunie 
2020 
 

Director 
Consilier 
Educativ 

Toate cadrele 
didactice 
 

1000 RON Fonduri extrabugetare 
Sponsorizări 
 

Educaţia prin sport 
   - concursuri pe ramuri sportive 
   - participare la competiţii 
interșcolare 
 
  

Promovarea sportului  
ca model de toleranţă 
şi fair-play 
 

Pe tot 
parcursul 
anului 
şcolar 
2019-2020 

Prof. de sport 
(Enyedi Andrei)  
 

Diriginţi 
 

Cheltuieli de 
echipament 
Cheltuieli de 
deplasare 
 

Venituri 
extrabugetare 
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PRIORITATEA 7 : Îmbunătăţirea şi diversificarea procesului instructiv educativ la clasele liceale 
Obiectiv: Diversificarea ofertei educaţionale la nivel liceal 
Ţinta: 

 Înfinţarea pentru nivelul de învăţământ liceal, filieră teoretică, profil/domeniul Uman, specializarea Filologie şi Ştiinţe Sociale pentru anul şcolar 2020-
2021 

Context: 
Datorită sistemului concurenţial al ofertei educaţionale, şcoala trebuie să-şi organizeze demersul didactic astfel încât să ofere servicii  de calitate, prompte şi 
adecvate nevoilor cu care societatea şi comunitatea se confruntă la nivel regional şi local răspunzând cu promptitudine nevoilor agenţilor economici. 

Obiective Activităţi Responsabilităţi Indicatori 
Eficientizarea calităţii procesului 
de predare-învăţare 

Realizarea planificărilor anuale, semestriale şi 
întocmirea proiectelor unităţilor de învăţare 

Cadrele 
didactice  
 

Respectarea stucturii din ghidul metodologic, 
conform cu obiectivele şi competenţele stabilite 

Selectarea furnizorilor de curriculum (ghiduri, 
atlase, cărţi de teste, hărţi, etc.) din oferta celor 
acreditate de M.E.N. şi de pe piaţa liberă care să 
răspundă condiţiilor de calitate 

Cadrele 
didactice  
 

Existenţa în şcoală a manualelor şi a materialelor 
didactice auxiliare 

Organizarea pocesului de învăţare în clasă, prin 
utilizarea  eficientă a materialului didactic şi a 
mijloacelor audio-vizuale 

Cadrele 
didactice  
 

Creşterea ponderii elevilor care dobândesc 
competenţe specifice disciplinei 

Utilizarea eficientă atât a 
metodelor şi instrumentelor de 
evaluare sumativă, cât şi a celor 
de evaluare formativă, pe 
parcursul întregului an şcolar; 
construirea unui sistem unitar, 
coerent de evaluare a 
performanţelor elevilor pornind 
de la obiectivele de referinţă/ 
competenţe specifice din 
programele şcolare, pe an de 
studiu 

Aplicarea testelor iniţiale, ameliorarea 
rezultatelor acestora şi valorificarea rezultatelor 
evaluărilor curente. 

Cadrele 
didactice  
 

Existenţa instrumentelor de monitorizare a 
progresului elevilor şi a rezultatelor de la sfârşit de 
ciclu. 

Elaborarea de itemi şi realizarea unei baze de 
teste de evaluare pentru elevi, în concordanţă cu 
standardele naţionale, care să ofere o 
radiografie obiectivă a progresului şcolar 

Cadrele 
didactice  
 

Realizarea unui dosar cu testele folosite  

Utilizarea pe parcursul anului şcolar a unor 
tehnici de evaluare cât mai specifice fiecărei 
discipline 

Cadrele 
didactice  
 

Utilizarea eficientă a auxiliarelor curriculare în 
procesul de predare-învăţare 

Participarea elevilor la 
concursurile şcolare, care să 
permită valorificarea creativităţii 
elevilor şi valorificarea acestora 

Selectarea elevilor şi  contituirea grupelor de 
pregătire pentru olimpiade şi concursuri şcolare 

Cadrele 
didactice  
 

Se vor identifica stilurile de învăţare ale elevilor, 
profesorii îşi vor concepe activităţile în 
concordanţă cu acestea 
 

Realizarea pregătirii suplimentare a elevilor Cadrele Existenţa unor grafice cu planificarea acestor 
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pentru concursurile şcolare, după un grafic 
stabilit 

didactice  
 

activităţi 

Realizarea unor aplicaţii cu elevii în orizontul 
local, pentru iniţierea lor în observarea şi 
analiza unor fenomene specifice fiecărei 
discipline 

Cadrele 
didactice  
 

Participarea elevilor la concursuri şi aplicaţii la 
nivel  judeţean şi naţional 

Realizarea de parteneriate Director, 
Profesori 
 

Documente specifice 

Participarea la programe de 
formare continuă a profesorilor 
comisiei metodice 

Susţinerea de lecţii demonstrative şi comunicări 
în cadrul comisiei metodice de fiecare profesor 
pentru promovarea didacticii moderne cu accent 
pe competenţe şi realizarea de interasistenţe 

Cadrele 
didactice  
 

Procese verbale 

Participarea la cursuri de formare continua a 
profesorilor 

Cadrele 
didactice  
 

Atestate dobândite 

Îmbunătăţirea bazei materiale Amenajarea unor laboratoare de specialitate, 
dotări cu videoproiectoare şi table interactive 

Consiliul local  
Resp.catedra 
metodică 
 

Cheltuielile pentru achiziţionarea achipamentelor 
sunt incluse în proiectul pentru modernizarea 
şcolii, proiect cu finanţare europeană 
nerambursabilă 

Monitorizarea frecvenţei cu care se organizează 
şi se desfăşoară activităţi practice-aplicative în 
cadrul lecţiilor 

Resp.catedra 
metodică 
 

Existenţa unei evidenţe cu frecvenţa aplicaţiilor 
practice în lecţie 

Cunoaşterea de către fiecare profesor a listei cu 
materialele didactice existente în şcoală ce pot 
fi utilizate 

Cadrele 
didactice  
 

Existenţa listei cu materialele disponibile în mapa 
fiecărui profesor 

 
Întocmit, 

Dr. ing. Mîndru Marcel 
 


