
 
1 

 

 

  

 

Nr. 1840/ 10.07.2020 

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

2020-2025  

                 

        Aprobat în Consiliul de Administrație din data de: 15.07.2020  

 

 

         Echipa de proiect: 
        Prof. Elena Petrariu – director 
        Prof. Luminița Jîjîie- responsabil C..E. A. C.  
        Prof. Angelica Ghiță – resposnabil Catedra Tehnică  

         

 

 

 



 
2 

 

 

       

 

 

CUPRINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL/SUBTITLUL PAGINA 

     ARGUMENT 3 

     CONTEXT LEGISLATIV 3 

     DIAGNOZA  MEDIULUI INTERN ȘI   
EXTERN 

5 

     DIAGNOZA UNITĂȚII ȘCOLARE 19 

     PLAN OPERAȚIONAL 32 

      MONITORIZARE ȘI EVALUARE 58 



 
3 

 

 

      ARGUMENT 

 

Planul de dezvoltare instituțională   a Liceului Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț, 
stabilește proiectul de dezvoltare a unității școlare pentru perioada 2020-2021, în acord cu reglementările 
europene și schimbările contextului social actual. 

Într-o lume aflată în plină globalizare, a schimbării valorilor și cerințelor, atât elevii cât și cadrele didactice, 
indiferent de vârstă, trebuie să răspundă provocărilor de pe piața muncii, a schimbărilor permanente suferite de 
sistemul educațional în ansamblul și profunzimea. Noi, cadrele didactice, trebuie să ne adaptăm condițiilor 
globale, pentru a răspunde nevoilor elevilor noștri. 
 

Scopul 
 Planului de Dezvoltare Instituțională  asigură  cadrul coerent de prognoză pentru organizarea și 

funcționarea eficientă a instituției și  asigurarea unei educații de calitate, pornind de la elaborarea obiectivelor 
strategice, precum și a planului de implementare a acestora.  

Proiectul de Dezvoltare Instituțională al Liceului Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț 
este documentul și instrumentul de lucru necesar prin care se  asigură o  analiză clară și reală a ceea ce este 
școala și proiectează pe termen lung activitatea viitoare a școlii, pe baza unor repere clare.  
            Intervalul de timp de cinci ani stabilit pentru implementarea acestui Proiect de Dezvoltare 
Instituțională(P.D.I) îl considerăm oportun pentru a fi  îndeplinit într-o perioadă de un ciclu școlar(patru ani) și să-l 
depășească cu un an  pentru a putea fi evaluate şi confirmate obiectivele stabilite de la data scrierii. 

La nivel european, rol primordial are  dezvoltarea durabilă, ceea ce  implică un sistem de educație flexibil, , 
bazat pe creativitate, inovație, cooperare, transparență, lipsa oricărei forme de segregare ca premise a incluziunii 
sociale. În acest context, unitatea noastră urmărește: 
o Să asigure progresul, evoluția îi înregistrarea unor rezultate pozitive pe direcția: Cine suntem? Unde ne 

aflăm? Ce schimbări se impun? Cum vom reuși să le realizăm? Ce valori ne susțin? Cine sunt beneficiarii 
schimbărilor?  
Concentrează atenția asupra finalităților educației: dobândirea de cunoștințe, aptitudini,  abilități, atitudini, 
valori. 

o Asigură coerenta transpunerii strategiei pe termen lung a școlii într-o listă de obiective pe termen scurt, ce pot 
fi ușor înțelese si monitorizate.  
Favorizează creșterea încrederii în cunoștințele și forțele proprii. 

o  Asigură dezvoltarea personală și profesională.  
Dezvoltă parteneriatele din interiorul si exteriorul unității școlare, implicând în  educație mai mulți factori 
(familie, comunitate, instituții educaționale ). 

o Asigură coerentă aplicarea strategiei pe termen lung  într-o listă de  obiective pe termen scurt, care pot fi ușor 
înțelese si monitorizate.  
             Planul de Dezvoltare al Liceului Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau”, urmărește să răspundă  
nevoilor școlii determinate de progresul tehnologic, de cerințele noi curriculare cu privire la centrarea învățării 
pe elev, de schimbările actuale impuse de regulile pandemiei prin trecerea de la o învățare tradițională, față în 
față, la o învățare online sau hibridă. Planul de Dezvoltare Instituțională propus de noi poate fi privit din 
următoarele perspective: 

a. integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate; 
crearea unui mediu adecvat cerințelor unei educații moderne, în condițiile unei 
dezvoltări durabile umane la nivel european; 

b.  educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului; 

c. combaterea și prevenirea abandonului școlar și a absenteismului prin derularea de 
programe de consiliere părinților și elevilor  cu risc de abandon timpuriu(din medii 
sociale defavorizate,  familii monoparentale, familii de etnie romă;; 
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d. dezvoltarea competențelor digitale și bazate pe tehnologie modernă în domeniul 
agriculturii; 

e. consolidarea pregătirii profesionale cu competențe specifice economiei de piață și a 
unei agriculturi durabile(competențe antreprenoriale, marketing, competențe 
culturale și sociale, comunicare într-o limbă străină,  etc.); 

f. îmbunătățirea cadrului de colaborarea între școală și comunitatea din care aceasta 
face parte; 

g. identificarea unor priorități strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea 
rurală; 

h. asigurarea unei baze materiale optime pentru desfășurarea procesului educațional; 
i. creșterea capacității de a scrie și implementa proiecte; 

 
În condițiile unei concurențe puternice venite din partea școlilor din arealul apropiat, în condițiile scăderii 

accentuate a populației școlare în zona noastră, este  important să ne autocunoaștem, cu obiectivitate, pentru a 
putea rămâne competitivi și a atinge nivelul de satisfacție  a beneficiarilor serviciilor noastre educaționale: elevi, 
părinți, alte unitățile școlare pentru care optează unii elevi ai noștri și nu în ultimul rând agenții economici care 
angajează formabilii unității noastre. 
 

 

CONTEXT LEGISLATIV 
 
  ▪Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare; 

 ▪ Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEC 

nr. de ministru nr. 5.447/31.08.2020; 

▪Ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de organizare a 

activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

▪Programul de Guvernare, capitolul Educație; 

▪Ordinul MEC nr.3125/29.01.2020 privind structura anului şcolar 2020-2021; 

▪Ordinul MEC nr. 5545/11.09.2020 privind Metodologia–cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

▪Ordinul MEC nr.5455/31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale -2021; 

▪Ordinul MEC nr. 5453/31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat-

2021; 

▪Ordinul MECTS nr. 5561/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului 

din învăţământul preuniversitar; 

▪O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educației, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 

87 /2006, cu modificările ulterioare; 

▪ Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ 

preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 3844/2016; 

▪HG 1534/2008 – Standardele de referință și indicatorii de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității 

în învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

HG 21/2007 – Standardele de acreditare pentru autorizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum și 

a standardelor de acreditare și de evaluare, cu modificările și completările ulterioare; 

▪Ordinul MEN nr. 3623/11.04.2017- Evaluarea activității manageriale desfășurate de către directorii și directorii 

adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar particular, cu modificările și completările ulterioare; 

▪Ordinul M.E.C. nr. 5449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul 

profesional de stat; 

▪Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării a absolvenților învățământului 

liceal, filiera 

tehnologică/Anexa la OMEN nr. 4434/29.08.2014, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Ordinul MEC nr. 5.459/31.08.2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a 

calificării 

profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021; 

▪ Ordinul MECTS nr. 5248/31.08.2011 privind aplicarea Programului „A doua Şansă”; 
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▪Ordinul MECTS nr. 5565/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al 

documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; 

▪Ordinul MECTS nr. 6143/22.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic și didactic auxiliar, cu modificările ulterioare; 

 

DIAGNOZA 
MEDIULUI 

INTERN ȘI EXTERN 
 

               I.1.MEDIUL INTERN 
I.1.1. Elemente de identificare a unității școlare 
 
 Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț este situat în Nord-Vestul județului Neamț 
și al microregiunii Ținutul Zimbrului, în comuna Vânători-Neamț, situată pe teritoriul Parcului Natural Vânători-Neamț 
și are următoarele coordonate: 

a. Adresă poștală: strada Ștefan cel Mare nr. 198 
b. Localitatea Vânători-Neamț 
c. Cod poștal: 617500 
d. Telefon/ Fax: 0233-251001 
e. E-mail: scprofvanatori@yahoo.com 
f. Site: https://liceulvinatorineamt.ro  

 

I.1.2. Așezare geografică 
 Așezată de-a lungul șoselei DN 15 B, în continuarea orașului Târgu Neamț(la 5 km de acest oraș), pe direcția 
E-V, comuna Vânători-Neamț are următoarele limite geografice: 
Limite geografice: 47°12'59.0"N 26°18'24.1"E 
“Limitele depresiunii sunt reprezentate la vest de ultimele ramificaţii  ale Munţuilor Stânişoarei (Culmea Dobreanului, 
Dealul Mare cu Muncelul Agapiei şi Dealul Mare Văratec). La sud, limita o constituie partea nordică a masivului 
Corni cu Şaua Crăcăoani, peste care se trece în Depresiunea  Cracău-Bistriţa şi coasta Ghindăoani – Curechiştea. 
În partea estică limita e formată de Dealul Boişte cu ieşirile celor două ape : Neamţul şi Topoliţa. În sfârşit, limita 
nord – estică o constituie Culmea Pleşului. S-a apreciat că 
teritoriul depresiunii este încadrat geografic între : 
nord - paralela 47 17 - latitudine N; est - meridianul 26 27 - longitudine E; 
sud - paralela 47 06 - latitudine N; vest - meridianul 26 09 - longitudine E. Cu o lungime pe direcţia nord-sud de 
27,5 kilometri, lată de 3,5 km. în dreptul Mânăstirii Neamţ şi de 14 km. între Mânăstirea Văratec şi Dealul Stanişte, 
teritoriul depresiunii porneşte de la 600 metri înălţime în nord şi scade treptat spre sud până la 320 metri, cu un 
relief variat, format din dealuri şi văi largi  de-a lungul apelor curgătoare. … comuna Vânători-Neamţ ocupă şi părţi 
dinramificaţiile estice ale Culmii Stânişoarei, fiind la limita dintre zona muntoasă şi cea a Dealurilor Subcarpatice, 
reprezentate în cazul nostru de Depresiunea Neamţului. 
         “Zona de munte de pe teritoriul comunei Vînători-Neamț, se încadrează în categoria munților de înălțime 
mică, dezvoltați în zona marginală până la cea internă a flisului, cu înălțimi cuprinse între 800 și 1200 metri, astfel, 
Chitigaia are 1194 metri, Sihla are 1178 metri, Dumeșnicul are 960 metri, Dobreanul are 931 metri, iar Secul are 
doar 917 metri.” 

Resurse naturale 

Resursele naturale de care dispune comuna Vînători-Neamț sunt: 

 
•suprafețe importante de pășuni și fînețe ca resurse pentru hrana animalelor; 
•suprafețe importante de păduri; 
•existența plantelor aromatice și medicinale (cătină, măceș, soc, păducel, 
•salcâm, roiniță); 
•cadru natural propice dezvoltării agroturismului; 
•ape curgătoare cu efective de pești; 
•izvoare subterane sulfuroase; 
•izvoare subterane sărate. 

▪ Ordinul MECTS nr. 5550/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică 

mailto:scprofvanatori@yahoo.com
https://liceulvinatorineamt.ro/
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Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Vânători-Neamț se ridică la 7.595 de locuitori, 

în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 8.825 de locuitori.[1] Majoritatea 

locuitorilor sunt români (92,46%), cu o minoritate de romi (3,24%). Pentru 4,28% din populație, apartenența etnică 

nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (91,06%), cu o 

minoritate de ortodocși de rit vechi (1,88%). Pentru 4,27% din populație, nu este cunoscută apartenența 

confesională. 

I.1.3. Scurt istoric 

Comuna  Vânători-Neamţ din Ținutul Zimbrului  este o  veche vatră dacică, având o suprafaţă de 16730 ha 
- 11868 ha acoperită de pădure. Comuna are o populaţie de peste 9000 locuitori.  Pe teritoriul comunei se află 
importante lăcaşuri de cult: Mănăstirea Neamţ , așezare monahală cu o vechime de 600 ani şi o bibliotecă cu 
peste 11000 volume, fiind cea mai mare bibliotecă monahală din țară, Mănăstirea Secu cu o datare de 400 ani, 
Mănăstirea Sihăstria. În satul Vânători, biblioteca  comunei datează  din secolul al XIX-lea, fiind înfiinţată în 
anul1897, a doua bibliotecă din județul Neamț. În anul 2002, la nivelul bibliotecii comunale s-au pus bazele 
Academiei de la Sat a Scriitorilor. În ultimii 25 de ani, școala noastră a fost vizitată de mulți oameni de cultură, 
reprezentanți ai Guvernului României, delegații ale sindicatelor din Spania, Italia, parteneri din Franța, Italia, 
Turcia. Printre personalitățile care ne-au onorat școala cu prezența: scriitorul Grigore Vieru (a scris pentru copiii 
școlii noastre Imnul Vânătorenilor), scriitorii Adrian Alui Gheorghe, Liviu Apetroaie, poetul Daniel Corbu, fost elev 
al școlii noastre),doamna  ministru a educației, anul 2002, domnul ministrul al Ministerului Apelor și Pădurilor, în 
anul 2018, directori ai Parcurilor Naționale și Naturale din România, Reprezentanții Fondului Mondial al Mediului,  
delegații de scriitori și artiști de mare renume din Republica Moldova, delegații de cadre didactice și specialiști în 
educație, în scriere de proiecte ERASMUS+ din Italia, Portugalia, Spania, Turcia, Norvegia, Islanda, alte 
personalități din domeniile cultural, educațional, al mediului din țară și străinătate. 

Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători - Neamţ este o şcoală de tradiţie înfiinţată în anul 
1885 de către arhimandritul CHIRIAC NICOLAU, din Mănăstirea  Neamţ, pentru locuitorii comunei Vânători-
Neamţ. Chiriac Nicolau era pietrean, născut în anul 1839, fiu al preotului Nicolau de la Biserica Precista, fiind 
adus de mic la Secu, pentru a se pregăti să devină preot. Piatra fundamentală pentru construcția școlii a fost pusă  
în ziua de 22 aprilie 1895, iar la data de 8 octombrie 1895 s-a făcut inaugurarea. 

În anul școlar 2013-2014 a fost primită autorizarea de funcționare ARACIP și  MENCS pentru Nivelul 3 de 
învățământ,  Domeniul Agricultură, calificarea Fermier montan, însă prima clasă de învățământ profesional a fost 
atribuită în anul școlar 2015-2016. 

 

 I.1.4. Analiza din punct de vedere calitativ și cantitativ 
Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” este o unitate școlară care are în componență următoarele 

nivele de învățământ: 
1. Învățământ preșcolar cu program normal; 
2. Învățământ preșcolar cu program prelungit 
3. Învățământ primar 
4. Învățământ gimnazial 
5. Învățământ profesional tehnic de stat 
6. Liceu-ruta progresivă: an de completare și clasele XII, XIII. 
7. Învățământ nivel primar și preuniversitar secundar în cadrul Programului Național ”A Doua Șansă” 
8. After School – pentru învățământ primar, din anul 2019; 

 
Programul de lucru: 

A. Liceu: a. 8,00-12,00 – învățământ preșcolar, primar, clasele a VIII-a, învățământ profesional; 
B. Structura Grădinița cu Program Prelungit: 7,15 – 17,15; 
C. Structura nr 2: 8,00 -14,00; programul A Doua Șansă: 13,00-17,00 
D. Structurile Lunca și Nemțișor: 8,00-14,00. 

 
     Baza materială cuprinde cabinete de informatică conectate la Internet la nivelul tuturor structurilor 

școlare; laboratoare de fizică, chimie, biologie; sediul clubului ecologic ECOMIL 2002, ai căror membri sunt elevii 

unității școlare; sala CDI, dotată cu tablă interactivă, cameră web, plasmă, ecran, videoproiector, cărți, mobilier 

modern; bibliotecă modernă cu un număr de peste 10000 de volume; tablete, laptop, Internet în toate clădirile școlii. 
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LICEU: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informații cu privire la spațiile interioare: 

A. Liceu  

Nr crt Corpul de clădire Destinația clădirii Caracteristici tehnice 

1 Clădire școală cu 
etaj 
Reapații capitale 

Primar/gimnaziu/învățământ 
profesional/liceu 
Nivel 1 și 2 
Spații: 19 

Nr. cadastral = 52319 
An construcție: 1966 
S construită= 1704 m. p 
S desfășurată= 2580 m.p 
 Branșată la rețeaua de apă și 
canalizare centrală 
Branșată șa rețeaua de gaz și rețeaua 
de electrică 
Conxiune la Internet 
Contract salubritate 
Certificat energetic 
. 
 

2 Sală de sport 
Necesită 
reabilitare 

Nivel 1 și 2 
2 spații 

Nr. cadastral = 52319 
An construcție: 1970 
S construită= 256 m. p 
S desfășurată= 380 m.p 
 Branșată la rețeaua de apă și 
canalizare centrală 

SALA CLUBULUI 

ECOLOGIC 

BAZĂ SPORTIVĂ 

MODERNĂ 

Liceul Tehnologic 

”Arhimandrit Chiriac 

Nicolau” 

VînătoriNeamț 

ATELIERE:-
MECANICĂ(conservar
e);-CONFECȚII 
(conservare); 
- LOT ȘCOLAR(teren 
agricol, livadă; solarii) 

LABORATOARE 

INFORMATICĂ 

LABORATOARE: 
-FIZICĂ/ CHIMIE; 
-TEHNOLOGIE/ 
BIOLOGIE; 
-INFORMATICA 

 

SECRETARIAT  

CONTABILITATE 

BIBLIOTECĂ 

SĂLI DE 

 CLASĂ 
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Branșată șa rețeaua de gaz și rețeaua 
de electrică 
Conxiune la Internet 
Contract salubritate 
Certificat energetic 
. 
 

3 Clădire grădiniță 
cu program 
normal 
Parțial reabilitată 

Preșcolar 
Nivel 1 și 2 
6 spații 

Nr. cadastral = 52319 
An construcție: 1977 
S construită= 300 m. p 
S desfășurată= 600 m.p 
 Branșată la rețeaua de apă și 
canalizare centrală 
Branșată șa rețeaua de gaz și rețeaua 
de electrică 
Conxiune la Internet 
Contract salubritate 
Certificat energetic 
. 
 

  

B. Structura nr. 2 

Nr crt Corpul de clădire Destinația clădirii Caracteristici tehnice 

1 Clădire școală Școală 
1 nivel cu 4 spații  

Nr cadastral: 52403 
An construcție: 1961 
S-250 m.p 
Branșată la rețeaua de apă și 
canalizare centrală 
Branșată șa rețeaua de gaz și rețeaua 
de electrică 
Conxiune la Internet 
Contract salubritate 
Certificat energetic 

2 Clădirea Grădiniță 
+ Școală 
Reabilitată 

Nivel: 2 cu 7 săli Nr cadastral: 52403 
An construcție: 1975 
S construită=345 m.p 
S defășurată= 690 m.p m.p 
Branșată la rețeaua de apă și 
canalizare centrală 
Branșată șa rețeaua de gaz și rețeaua 
de electrică 
Conxiune la Internet 
Contract salubritate 
Certificat energetic 

C. Structura Lunca 

Nr crt Corpul de clădire Destinația clădirii Caracteristici tehnice 

1 Clădirea Școala 
Gimnazială 
Parțial reabilitate 

Educație 
7 spații 

Nr cadastral: 51018 
An construcție: 1973 
S-528m.p 
Branșată la rețeaua de apă și 
canalizare centrală 
Branșată șa rețeaua de gaz și rețeaua 
de electrică 
Conxiune la Internet 



 
9 

Contract salubritate 
Certificat energetic 

2 Clădire Grădiniță 
Lunca 

Preșcolar 
2 spații 

Nr cadastral: 51018 
An construcție: 1976 
S= 144 m.p 
Branșată la rețeaua de apă și 
canalizare centrală 
Branșată șa rețeaua de gaz și rețeaua 
de electrică 
Conxiune la Internet 
Contract salubritate 
Certificat energetic 

D. Structura Nemțișor 

Nr crt Corpul de clădire Destinația clădirii Caracteristici tehnice 

1 Clădire Școală 
Generală 
Reabilitată 

Săli de curs și laboratoare 
8 spații de lucru 

Nr cadastral: 50079 
An construcție: 1976 
1 nivel cu S=865m 
Branșată la rețeaua de apă și 
canalizare centrală 
Branșată șa rețeaua de gaz și rețeaua 
de electrică 
Conxiune la Internet 
Contract salubritate 
Certificat energetic 

2 Clădire Grădiniță 
Nemțișor 
Parțial 
Reabilitată 

Săli curs: 1  Nr cadastral: 50079 
An construcție: 1979 
1 nivel cu S=180 m.p 
Branșată la rețeaua de apă și 
canalizare centrală 
Branșată șa rețeaua de gaz și rețeaua 
de electrică 
Conxiune la Internet 
Contract salubritate 
Certificat energetic 

E. Structura Grădinița cu Program Prelungit 

Nr crt Corpul de clădire Destinația clădirii Caracteristici tehnice 

1 Clădire Grădiniță 
cu Program 
Prelungit 
Reabilitată 

Preșcolar 
Demisol, Parter + 2 etaje 
23 spații 

 
Nr. cadastral = 52319 
An construcție=2017 
S construită: 338,28 m.p 
S defășurată- 1338,47 m.p  
Branșată la rețeaua de apă și 
canalizare centrală 
Branșată șa rețeaua de gaz și rețeaua 
de electrică 
Conxiune la Internet 
Contract salubritate 
Certificat energetic 
 
 

 Resurse umane: 
 
Prin intermediul studiilor cu caracter diagnostic si prognostic, insituția își poate construi o imagine clară în legătură 
cu personalul existent, personalul aflat pe punctul de plecare (prin pensionare, transfer, restrangere de activitate), 
personalul necesar pentru ocuparea locurilor vacante si personalul potential, care, la un anumit moment data ar 
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putea fi util institutiei.  
           În anul școlar 2020-2021, funcționează în unitatea noastră 60 cadre didactice,  cu următoarea distribuție: 
 

Total cadre didactice Calificate 
% 

Titulari 
% 

Necalificate 
(cu studii 
superioare)% 

Debutanți% Grad 
didactic 
I% 

Grad II Grad 
Definitiv 
% 

60 98,33 85 1,66 10 68,33 16,79 3,32 

 
 
Personal didactic auxiliar: 

Total(număr) Secretar Administrator 
financiar 

Administrator 
patrimoniu 

Bibliotecar Informatician 

5 1 1  1 1 

 
        Personal nedidactic: 

       

Total Liceu Structura 
Grădiniță cu 
Program 
Prelungit 

Structura nr 2 Structura 
Nemțișor 

Structura 
Lunca 

Muncitor 
calificat 
întreținere 

10 3 
îngrijitori 

3 îngrijitori 1 îngrijitor 1 îngrijitor 1 îngrijitor 1 

 
            Unitatea școlară  are o politica coerenta referitoare la dezvoltarea profesională și personală a  resurselor 
umane, prin care se oferă cadrelor didactice oportunități de perfecționare și de promovare. 

Se au în vedere următoarele obiective: 
 

-reactualizarea anuală a bazei de date  a resursei umane din punct de vedere al studiilor, gradelor 
didactice; 

-reactualizarea anuală a bazei de date cu privire la cursurile absolvite de întreg personalul și numărul de 
credite acumulate în cei 5 ani pentru perfecționare obligatorie(Anexa 2); 

-Informarea Consiliului Profesoral despre oferta de perfecționare, Planul managerial al comisiei de 
dezvoltare și perfecționare; grafic cursuri, etc.; 

-Informare la moment oportun pentru echivalare credite transferabile(mastere, doctorate, postuniversitare), 
întocmirea documentației necesare și rezolvarea cu reprezentanții CCD Neamț; 

-Analiza SWOT realizată de către Comisia pentru dezvoltare și perfecționare în baza căreia este propus 
stabilit Planul de perfecționare pentru fiecare an școlar, funcție de nevoile identificate în școală(Anexa 1). 

 
                       Anexa 1 

 

ANALIZA SWOT  - COMISIA PENTRU DEZVOLTARE ȘI FORMARE 
PROFESIONALĂ 

 

PUNCTE TARI - RESURSE MATERIALE PUNCTE SLABE - RESURSE MATERIALE 

- Asigurarea unității de învățământ cu 
legislație şcolară nou aparută  
- Dotarea cu calculatoare, laptopuri, cu acces 
la Internet - video-proiector 
- Prezența unui C.D.I. – perfect mobilat și 
dotat 
- Existența a 40 de tablete (pentru elevi) 
procurate din Proiectul Digitaliada 
- Existența unui laborator de informatică 

- Numarul mare de clase, se lucrează în două 
schimburi 
- Extinderea pe orizontală a Liceului prin 
prezența a două structuri școlare, mai slab 
dotate 
- Nu toate cadrele didactice din unitate au 
laptopuri, calculatoare, acces la Internet 

PUNCTE TARI - RESURSE UMANE PUNCTE SLABE - RESURSE UMANE 
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- Majoritatea profesorilor sunt titulari  
- Mulţi profesor (60%) cu gradul didactic I  
- Disponibilitate la utilizarea multimedia în 
desfășurarea lecțiilor, în cadrul școlii  
- Personal didactic auxiliar foarte serios și cu 
putere de muncă  
Performanțe ale cadrelor didactice:  

• organizatori de simpozioane și concursuri de 
specialitate; 

• participanţi la sesiuni de comunicări 
științifice;  

• colaboratori la reviste de specialitate;  

• Formatori;  

• Metodişti; 

- Profesori în primii ani de învăţământ 
- Majoritate personalului didactic este navetist 
- Dezinteresul unor cadre didactice de a 
participa la cursuri de formare finanţate din 
bugetul personal 

PUNCTE TARI  
RESURSE INFORMAŢIONALE 

PUNCTE SLABE  
RESURSE INFORMAŢIONALE 

- Biblioteca şcolii este bine dotată 
- Programe software 

- Circulația informației este greoaie 
- Neconcordanța între programele diferitelor 
discipline 

OPORTUNITĂŢI - RESURSE MATERIALE AMENINŢĂRI - RESURSE MATERIALE 

• instalarea camerelor de supraveghere cu 
circuit închis 

• posibilitatea de achiziționare a mai multor 
laptopuri și calculatoare noi 

• asigurarea din fondurile școlii, a resurselor 
financiare, pentru fiecare cadru didactic pentru 
acumularea a 15 puncte credit transferabile 

- sprijin neînsemnat din partea familiilor 
elevilor 

OPORTUNITĂŢI - RESURSE UMANE AMENINŢĂRI - RESURSE UMANE 

- Perfecționarea permanentă prin cursuri 
C.C.D., universitare, postuniversitare, 
doctorale 

- Lipsa motivării financiare 

OPORTUNITĂŢI  
RESURSE INFORMAŢIONALE 

AMENINŢĂRI  
RESURSE INFORMAŢIONALE 

- Cursuri de formare a cadrelor didactice pe 
diferite programe 
- Introducerea programului Digitaliada în 
școală, 

Neincrederea părinților și a elevilor în finalități  
- Impactul nefast al unor emisiuni TV, articole 
din presă asupra părinților și elevilor  
- Programele şcolare încărcate 
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                 Anexa 1 
 
 

      CENTRALIZATOR ORE/CREDITE ACUMULATE 
Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Funcția 

Specializarea de pe 

diplomă 

Număr puncte credit 

2014 - 2019 

Număr ore cursuri 

2014 - 2019 

1.  XXXXX Profesoară 
Limba și literatura română – 

Limba și literatura franceză 
245 192 

2.  XXXXX 
Prof. înv. 

primar 

Limba și literatura română – 

Limba și literatura franceză 
200 352 

3.  XXXXX Educatoare Învățători - Educatoare 100 256 

4.  XXXXX Profesoară 
Teologie ortodoxă – Limba și 

literatura română 
135 420 

5.  XXXXX Învățătoare Învățători - Educatoare 25 225 

6.  XXXXX Profesoară 
Limba și literatura română – 

Limba și literatura franceză 
115 208 

7.  XXXXX 
Prof. înv. 

preșcolar 
Geografie 309 652 

8.  XXXXX Profesoară Chimie 97 144 

9.  XXXXX Profesor Ed. fizică și sport 135 132 

10.  XXXXX Profesoară Istorie - Geografie 85 72 

11.  XXXXX 
Prof. înv. 

primar 

Limbă și literatură română -

Limbă și literatură franceză 
269 232 

12.  XXXXX Profesoară 
Limbă și literatură română -

Limbă și literatură engleză 
260 380 

13.  XXXXX 
Prof. înv. 

preșcolar 

Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar 
36 112 

14.  XXXXX Profesor Inginer horticol 120 70 

15.  XXXXX 
Prof. înv. 

preșcolar 

Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar 
182 184 

16.  XXXXX Profesoară Matematica 130 306 

17.  XXXXX Profesoară Limba și literatura română 112 569 

18.  XXXXX 
Prof. înv. 

preșcolar 

Limbă și literatură română -

Limbă și literatură franceză 
75 264 

19.  XXXXX 
Prof. înv. 

primar 

Limbă și literatură română -

Limbă și literatură engleză 
169 380 

20.  XXXXX Profesoară 
Teologie ortodoxă – Limba și 

literatura franceză 
222 136 

21.  XXXXX Profesoară Matematică 227 512 

22.  XXXXX 
Prof. înv. 

primar 
Psihologie 185 48 

23.  XXXXX Profesoară Matematică 77 172 
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24.  XXXXX Maistru Inginer zootehnist 0 0 

25.  XXXXX 
Prof. înv. 

primar 

Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar 
85 324 

26.  XXXXX Profesoară Biologie 236 192 

27.  XXXXX 
Prof. înv. 

primar 

Limbă și literatură română -

Limbă și literatură franceză 
141 593 

28.  XXXXX Profesoară 
Limbă și literatură română -

Limbă și literatură franceză 
102 208 

29.  XXXXX Profesoară Informatică 177 435 

30.  XXXXX Secretară 
Inginerie și management 

alimentație publică 
                90 

31.  XXXXX 
Prof. înv. 

preșcolar 
Geografie 165 253 

32.  XXXXX Profesor 
Geografie – Limba și literatura 

rusă 
167 524 

33.  XXXXX Educatoare Învățători - educatoare 202 232 

34.  XXXXX Profesoară 
Limbă și literatură engleză -

Limbă și literatură română 
161 198 

35.  XXXXX Profesoară 
Limbă și literatură franceză -

Limbă și literatură engleză 
255 246 

36.  XXXXX Învățătoare Învățători 95 362 
 
 
              Anexa 3 
 
 

GRAFIC  ACTIVITĂȚI COMISIE PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
 

. 

crt. 
Obiective Direcții de acțiune Responsabili Termen 

Indicatori de 

realizare 

1. 

Asigurarea legislației 

școlare la nivelul comisiei 

pentru perfecționare și 

formare continuă 

1. Completarea portofoliului comisiei cu 

acte normative/regulamente noi apărute în 

domeniul activității de perfecționare 

Responsabil cu formarea 

Director 

Director adjunct 

Septembrie 

2020 

 

 

Acte normative/ 

regulamente noi 

apărute în domeniul 

activității de 

perfecționare 

Proces verbal CP 

2. Procurarea Ofertei de formare 2019 -

2020 - C.C.D. Neamț. 

3. Întruniri de lucru în scopul diseminării 

informațiilor, cunoașterii și dezbaterii 

actelor normative, metodologiilor, 

precizărilor I.S.J. Neamț, C.C.D. Neamț. 
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4. Informarea cadrelor didactice asupra 

metodologiei de înscriere la definitivat și 

grade didactice. 

Oferta de formare 

C.C.D. Neamț 

2. 

Identificarea opiniei 

personalului școlii cu 

privire la cursurile de 

formare la care aceștia 

doresc să participe 

1. Reactualizarea bazei de date privind 

formarea și dezvoltarea profesională a 

personalului școlii 

Membrii comisiei pentru 

perfecționare și formare 

continuă 

Permanent 
Baza de date 

reactualizată 

2. Autoidentificarea nevoilor de formare și 

dezvoltare profesională a personalului 

didactic, personalului didactic 

auxiliar și a personalului nedidactic 

Personalul de conducere 

Personalul didactic 

Personalul didactic 

auxiliar 

Personalul nedidactic 

Semestrial 

Nr. de cereri privind 

solicitarea 

participării 

personalului școlii la 

cursuri/programe de 

formare continuă 

3. Aplicarea chestionarului privind nevoile 

de formare ale cadrelor didactice 
Responsabil cu formarea Semestrial 

Număr de 

chestionare aplicate 

3. 

Echivalarea și 

recunoașterea creditelor 

profesionale transferabile  

1. Înființarea comisiei pentru echivalare a  

creditelor profesionale transferabile 

Director 

Responsabil cu formarea 

Septembrie 

2020 

Decizia de înființare 

a comisiei 

3. 

Echivalarea și 

recunoașterea creditelor 

profesionale transferabile 

2. Preluarea dosarelor pentru sistemul de 

acumulare, recunoaștere și echivalare a 

creditelor profesionale transferabile   

   

3. Evaluarea, echivalarea, validarea și 

recunoașterea creditelor profesionale 

transferabile ale cadrelor didactice 

Comisia pentru 

echivalarea în credite 

profesionale 

transferabile 

Septembrie 

2020 

Cereri pentru 

echivalarea gradelor 

didactice, procese 

verbale ale comisiei, 

decizii, adeverințe 

de echivalare 

4. 

Formarea și dezvoltarea 

profesională continuă a 

personalului didactic 

1. Participarea cadrelor didactice  la 

consfătuirile cadrelor didactice 
Toate cadrele didactice 

Septembrie 

Octombrie 

2020 

Adeverințe de 

participare 

2. Participarea cadrelor didactice debutante 

la cursuri de formare în specialitate 

organizate de I.S.J. și C.C.D. Neamț 

Cadrele didactice 

debutante 

Conform 

calendarului 

de formare 

Adeverințe de 

participare 

Număr de cadre 

didactice 

participante 
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3. Participarea cadrelor didactice cu funcția 

de diriginte la cursuri de consiliere și 

orientare 

Diriginții 

Învățătorii 

Conform 

planificării 

Adeverințe de 

participare 

4. Susținerea de activități metodice (lecții, 

referate, informări științifice) în cadrul 

comisiilor metodice de specialitate și a 

cercurilor pedagogice  

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Toate cadrele didactice 

Conform 

planificării 

Procese verbale ale 

comisiilor metodice 

Adeverințe de 

susținere 

5. Participarea cadrelor didactice la 

activitățile comisiilor metodice de 

specialitate din școală și la activitățile 

cercurilor pedagogice 

Toate cadrele didactice 
Conform 

planificării 

Procese verbale ale 

comisiilor metodice/ 

cercurilor 

pedagogice 

Adeverințe de 

participare 

6. Înscrierea, pregătirea și participarea 

cadrelor didactice la examenele de acordare 

a definitivării în învățământ și la gradele 

didactice 

Cadre didactice 

debutante 

Cadre didactice fără 

grade didactice 

Conform 

calendarului 

Rapoarte inspecții 

Certificate de 

acordare a 

definitivării/gradelor 

didactice 

8. Participarea cadrelor didactice și a 

personalului de conducere la 

cursuri/programe de formare în domeniul 

managementului educațional, instituțional, 

financiar, managementul conflictelor și 

managementul proiectelor educaționale cu 

sau fără finanțare 

Director 

Director adjunct 

Membrii CA 

Cadrele didactice 

Administrator de 

patrimoniu 

Anul școlar 

2020- 2021 

Număr de cadre 

participante, 

adeverințe 

Certificate de 

participare 

9. Participarea cadrelor didactice la 

cursuri/programe de formare privind 

implementarea standardelor de control 

managerial intern 

Director 

Director adjunct 

Cadre didactice 

Administrator de 

patrimoniu 

Secretar 

Anul școlar 

2020 - 2021 

Adeverințe 

Certificate de 

participare  

10. Participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare privind asigurarea și 

evaluarea calității 

Responsabilul și 

membrii CEAC 

Director 

Director adjunct 

Anul școlar 

2020 – 2021 

Număr de cadre 

didactice formate 

11. Participarea directorului/directorului 

adjunct la cursuri/programe de formare 

privind informațiile și noutățile legislative 

Director 

Director adjunct 

Anul școlar 

2020 – 2021 

Certificate de 

participare  
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Administrator de 

patrimoniu 

Secretar 

12. Publicarea unor lucrări, articole de 

specialitate sau în managementul 

educațional în reviste, publicații de 

specialitate 

Toate cadrele didactice 
Anul școlar 

2020 – 2021 

Adeverințe de 

participare, nr. de 

articole, lucrări 

publicate 

5. 

Formarea și dezvoltarea 

profesională continuă a 

personalului didactic 

auxiliar 

1. Participarea personalului didactic 

auxiliar  la cursuri de formare  

Administrator de 

patrimoniu 

Secretar 

Bibliotecar 

Anul școlar 

2020 – 2021 

Adeverințe de 

participare 

2. Participarea personalului didactic 

auxiliar la cursuri de formare privind 

implementarea standardelor de control 

managerial intern 

Administrator de 

patrimoniu 

Secretar 

Anul școlar 

2020 - 2021 

Certificate de 

participare 

5. 

Formarea și dezvoltarea 

profesională continuă a 

personalului didactic auxiliar 

3. Participarea personalului didactic 

auxiliar la cursuri/programe de formare 

privind informațiile și noutățile legislative 

Administrator de 

patrimoniu 

Secretar 

Anul școlar 

2020 - 2021 

Adeverințe de 

participare 

4. Participarea personalului didactic 

auxiliar la cursuri de formare privind 

achizițiile publice 

Director 

Administrator de 

patrimoniu 

Secretar 

Anul școlar 

2020 - 2021 

Adeverințe de 

participare 

6. 

Formarea și dezvoltarea 

profesională continuă a 

personalului nedidactic 

1. Participarea personalului nedidactic la 

cursuri de fochiști 
Personal nedidactic 

Conform 

planificării 

Atestate 

Certificate de 

participare 

2. Participarea personalului nedidactic la 

cursuri de igienă și sănătate în muncă 
Personalul nedidactic 

Anul școlar 

2020 - 2021 

Certificate de 

participare 

7. 

Monitorizarea și evaluarea 

activităților de formare și 

dezvoltare profesională 

1. Colectarea dovezilor privind participarea 

la cursuri/programe de dezvoltare 

profesională 

Membrii comisiei pentru 

perfecționare și formare 

continuă 

Periodic 

Portofoliul cu 

dezvoltarea 

profesională 

2. Reactualizarea periodică a bazei de date 

și a portofoliului privind formarea și 

dezvoltarea profesională 

Responsabil cu 

dezvoltarea profesională 
Periodic Baza de date 

3. Întocmirea raportului de activitate 

privind formarea și dezvoltarea 

profesională 

Responsabil cu 

dezvoltarea 

profesională 

Semestrial 
Raportul de 

activitate 

  



 

17 

Profesori cuprinși în corpul de metodiști ai ISJ Neamț 
 

Disciplina Număr profesori 

Matematica 1 

Geografia 1 

Ed muzicală 1 

Ed tehnologică 1 

Învățământ primar 2 

Limba engleză 1 

 

 Cadre didactice membre CNME: 7  
  
ANALIZA CANTITATIVĂ A ELEVILOR: 
 

Nivel învățământ Număr total Număr formațiuni 
studiu 

Preșcolar 182 8 

Primar 289 13 

Gimnaziu 237   13 

IP 3 62 3 

Liceu 74 3 

Nivel II Primar ADS 22 1 

Nivel II Secundar 20 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala/Clasa Preșc CP I II III IV II 
ADS 

 

Liceu 129 64 50 28 47 55   

Structura nr 2 20 - - 21 - - 22  

Structura 
Lunca 

12 - 3 8 - -   

Structura 
Nemțișor 

21 - 8 5 - -   

TOTAL 177 64 61 62 47 55 22 493 
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Școala/Clasa   V VI VII VIII IX X XI XI-
Seral 

XII- 
Seral 

XIII-
a 
seral 

Total 

Liceu 53 53 40 47 21 24 17 26 20 28  

Structura nr 2 - 20  18 - 0 0 0 0 0 0  

Structura Lunca - 13 - - - - - - - -  

Structura 
Nemțișor 

- - 13 - - - - - - -  

TOTAL 53 86 71 47 21 24 17 26 20 28 393 

 

TOTAL ELEVI: 886 

Elevi de etnie romă: 

Elevi cu cerințe educaționale speciale: 19 elevi la învățământ primar 
              11 elevi învățământ secundar inferior 
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PARTEA A DOUA 
DIAGNOZA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
2.1.1.ANALIZA P.E.S.T.E 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ = 7.595 locuitori; 

Alcătuită din satele: Lunca ( 1.090 locuitori), Mănăstirea Neamț (234 locuitori); Nemțișor (1.413 locuitori) și 

Vânători-Neamț (4.858 locuitori) – sat de reședință, comuna Vânători-Neamț ocupă extremitatea nordică a 

județului Neamț și nord-vestul Depresiunii Neamț, una dintre cele mai desăvârșite depresiuni subcarpatice din 

țara noastră, cum o numea Mihail David, în 1931. 

 Contextul economic: 
 

DOMENII CATEGORII 

1.Resurse 
umane  

Populația &  Piața muncii 7595 locuitori și este alcatuită din satele: Lunca 
(1090 locuitori), Mânăstirea Neamț (234 locuitori), 
Nemțișor (1413 locuitori) si Vânători-Neamț 
(4858 locuitori)  – sat de reședință.  
Nr. Persoane sex feminine :3729 
Nr. Personae sex masculine:3866 
Nr. Persoane active: 2620 
Nr. Copii (0-14 ani):1410 
Nr. Pensionari:1577 
Nr. Persoane etnie romă:246 
Nr. Șomeri :276           

2.Agricultura VEGETAL Categorii folosinta teren: 
           - arabil: 1068 ha 
           - pasuni: 1853 ha 
           - fanete: 1199 ha 
           - livezi: 40 ha 
           - paduri: 11.605 ha 
Culturi: 
           - cereale boabe:  - 322 ha din care: 
                                             - grau :10 ha 
                                       - orz : 7 ha 
                                       - ovaz: 13 ha 
                                       - porumb: 292 ha 
           - cartof: 162 ha 
           - legume: 25 ha 
           - plante de nutret: 559 

ZOOTEHNIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POMICULTURĂ 
 
 
 

Categorii animale: 
            - bovine: 1.102 capete ( FLOREAN IOAN I.I) 
            - porcine: 1.078 capete 
            - pasari: 12.300 capete 
            - cabaline: 200 capete 
            - ovine: 3.080 capete 
             -caprine:516 capete 
Servicii medical – veterinare: in comuna exista un 
medic veterinar care se deplaseaza la domiciliul celui 
care are nevoie de serviciile sale, dar nu exista un 
dispensar veterinar in care sa-si presteze serviciile. 
    
Suprafata: 40 ha 
 Specii: : - 2200 meri 
                - 2150 peri 
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SILVICULTURĂ 
 
 
 
APICULTURĂ 
 
 
 
PISCICULTURĂ 
 
 
 

                - 825 visini si ciresi 
                - 380 nuci  
                - 40 alte fructe 
Tip proprietate: private 
 
Suprafata: 11.605 ha 
Tip proprietate: de stat si privata  
 
Numar Apicultori: 18 ( FLOREAN DANIEL-
SEBASTIAN I.I ) 
Numar familii albine: 560 
Produse: mierea de albine, ceara 
 
Suprafata: 
Tip amenajare: 
Tip proprietate: 
Tip peste: 

3.Infrastructu
ra 

1.1. Infrastructura de 
transport 

Infrastructura de transport este buna, comuna e 
tranzitata de DN 15 B 

1.2. Infrastructura de 
utilitati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistem de alimentare cu apă există la nivelul a trei 

sate, Vânători-Neamț, Lunca și Nemțișor.  

Sistem de canalizare și stație de epurare există în 

satele Vânători-Neamț, Lunca și Nemțișor. 

Sistem de alimentare cu energie electrică, există la 

nivelul întregii comune, comuna Vînători-Neamț fiind 

racordata la sistemul energetic național, locuințele 

fiind branșate la acest sistem, în proportie de 85%. 

Consumatorii sunt alimentați cu energie electrică din 

rețele de distribuție de joasă tensiune de 0,4 KW.  

Sistem de alimentare cu gaze naturale, există la 
nivelul unor zone (aproximativ 70% din totalul 
gospodăriilor din comuna Vânători-Neamț). 
 
- existența unei bune infrastructuri de comunicații IT, 
telefonie fixă și mobilă 
-Drumuri satesti & vecinale&comunale = 82 km din 
care 15 km asfaltati 
-drumuri Nationale = 11 km 
-drumuri Judetene = 8 km 

1.3.  Fondul locuibil 
 
 
 

Locuinte private: 
- 2717 de cladiri din care: 
              - 1551 cladiri in satul Vinatori Neamt 
              - 535 cladiri in satul Lunca 
              - 518 cladiri in satul Nemtisor 
              - 113 cladiri in satul Manastirea Neamt 
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4.Economic  
 
-491 de 
agenți 
economici 
înscriși în 
documentele 
primăriei 

1.4.  Productie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipuri activitati economice: 
- prelucrare lemn ( cherestea, mic mobilier, sculptura, 
dogarit): SC DIVINIC SRL, SC. SILVEX. SA, 
SC.AMIPROD SRL, SC STEFLUCIL SRL, SC 
VASCO S.A , AMARIEI VASILE I.I. PLĂCINTĂ 
VASILE I.I, SC VERMOZA SRL, SC ȚUCA ART 
SRL, SC MOBI DUMICRI SRL, SC PREST FOREST 
MOB SRL, VASILE NEAMȚU I.I 
 
- croitorie, confectii, tricotaje: SC.DLASS.SRL, 
SC.MARCONF.SRL, SC.ZAMIN PROD.SRL, SC 
DORCAS SRL, SC SERVROBY CONS SRL, SC 
T&E COM SERV SRL 
 
 
- confectionare articole nou-nascuti: 
SC.OMAREL.SRL 
 
- prelucrare cauciuc: SC.CATRIC.SRL, SC IRIS SRL, 
SC URZICĂ CAUPLAST SRL, SC ROMPLAST OD 
SRL, SC VEMA SRL 
 
- confectionare tamplarie PVC, aluminiu: SC.DIVINIC 
SRL 
 
- confectii metalice: SC.CUIUL.SRL, SC ROTHERM 
SRL  
 
- cultivare flori: A.F.LAZAR 
 

          4.2. Comert 
 
 
 
 
 
 

Tipuri:-  existenta minimarket-urilor cu vanzare agro-
alimentara (proprietati private) si textile 
           -  existenta farmaciei din comuna cu vanzare 
medicamente ( RAMOFARM, FLOREDANA ) 
           - existenta unor depozite cu vanzare de 
materiale de constructie 
Exemple: 
 SC A & C COMPANY SRL, SC EURO COMPANY, 
SC MONEDY SRL, SC REI COM SRL, SC IRINUCA 
SRL, SC LILFARM SRL, SC CASA VÂNĂTORULUI 
SRL, MARIAN ȘCHIOPU VASILE I.I, SC BÂRLIBA 
MARNEC SRL, PROFI, SC BANSIMEX PROD SRL, 
AIRINEI ION I.I, SC LEONEC TRUST SRL, PRO 
CASA 
 

          4.3.Servicii 
          4.4.Bancile si 
Societățile de Asigurari 
 

SC ALIATOM SERV SRL, SC MATINOTEAM SRL, 
SC ZUGRY SRL, SC LILE AUTO SRL, SC MAIO 
TRUCK SRL,  
CEC bank 
 
 

5.2.Cultura 
 
 
 
 
 
 
 

- Casa Memorială Visarion Puiu și Muzeul Mihail 
Sadoveanu 
- 2 muzee etnografice: Muzeul Satesc Vânători – 
Neamț; casa muzeu “ Vasile Gaman” din sat Lunca 
- 3 muzee manastiresti: Neamt, Secu, Sihastria 
- 1 biblioteca comunală 
- 1 cămin cultural 
- 1 Academie teologică “ Sf. Ioan Iacob” din cadrul 
Seminarului teologic “Veniamin Costachi” de la 
Mănăstirea Neamț” 
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5.3.Servicii Sociale 
 
 
 
 

•Acreditare – ca furnizor de servicii sociale –Serviciul 

Public de Asistenta Sociala 

• Licențiere –Serviciul social “ Centrul socio-
educativ” Vanatori Neamt ( cod serviciu social 8891 
CZ –C-II) 

5.4. ONG 
 
 
 
 

- implicarea O.N.G.-lor, cu o diversitate de profiluri, în 

rezolvarea problemelor comunităţii şi a grupurilor pe 

care le reprezintă. 

1. Asociația GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR 
2. Clubul Ecologic ECOMIL 2002 (mediu) 
2. ECO-CLUB 20 OZANA ( mediu) 
3. Asociația Crescătorilor de Animale "ZIMBRU" 
4. Asociatia Crescătorilor de Taurine "BRADU" 
5.Asociația Culturală "VOVIDENIA-NEAMT" 

6. Sănătate  • Dispensar, în care funcționează în condiții bune, 
trei cabinete individuale de medicină de familie; 
clădirea a fost renovată în vară anului 2012;  

• două spatii/ puncte medicale, în satele Lunca 
respectiv Nemțișor, în care pot fi acordate consultații; 
clădirea în care se găsește dispensarul din satul 
Lunca, a beneficiat recent de lucrări de renovare;  

• o farmacie în centrul comunei;  

• 3 medici de familie;  

• un farmacist;  

• 6 asistenți medicali comunitari;  

• un mediator sanitar pentru populația de etnie romă. 

7. Mediu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.Aspecte pozitive - zona cu risc seismic scazut 
- zona cu potential ridicat pentru energia eoliana 
- caampanii de curatenie anuala 
- zona cu suprafete mari de padure, mare diversitate 
a faunei si florei, peisaj deosebit 
- rezervatie naturala si arii natural protejate (17.000 
ha ale comunei din care 10.000 ha padure inclusa in 
Parcul Natural Vinatori- Neamt) 
- grad de poluare a aerului si solului scazut 
- nu exista poluatori industriali majori pe teritoriul 
comunei 
- tematici de mediu cu informari in prealabil a 
populatiei 
- tipul de clima favorabil: climat temperat-continental 
cu efecte microclimatice secundare conferite de 
formele de relief 

7.2. Aspecte negative  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- fosele septice sau bazinele vidanjabile sunt foarte 
putine 
- apele reziduale menajere sunt deversate in locuri 
neamenajate 
- lipsa unor amenajari ambientale substantiale 
(parcuri, scuaruri) 
- eroziunea solului prin gradul de torentialitate si lipsa 
amenajarilor 
- practice daunatoare mediului: incendierea miristilor 
si a resturilor menajere 
- tendinte de monoindustrializare (prelucrarea 
lemnului cu depozitare nepotrivita a rumegusului 
- suprafete de pasuni si fanete abandonate 
- turism necontrolat 
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8. Turism 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
Administratia 
Publ ica 
Locala 

 
 
 
 
 
7.3. Management deseuri 
 
 
 
8.1. Tip si numar unitati 
cazare 
 
8.2.Servicii 
 
8.3. Unitati alimentatie 
publica 
 
 
 
 
9.1. Structura APL, 
Finantele publice locale, 
Politia rurala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- exploatare forestiera necontrolata cu consecinte 
grave asupra eroziunii solului si alunecarilor de teren 
- braconaj si recoltare necontrolata a resurselor 
accesorii ale padurilor 
- cresterea necontrolata a traficului vehiculelor 
- participare civica scazuta din partea comunitatii 
 
- sistem de gestionare a deseurilor centralizat la nivel 
de județ 
- colectare selectiva a deseurilor 
 
- hosteluri si pensiuni turistice: “Hanul Ursilor”, “Perla 
Neamtului”, “Zimbru”, “Edera”, “Han Maria”, „La 
Moșie” 
 
- pensiunile turistice din comuna Vânători –Neamț 
sunt pensiuni private cu servicii de cazare si masa. 
- la cerere, organizeaza diverse evenimente, 
botezuri, nunti, mese festive 
- SC.MONEDY.SRL ce ofera servicii de alimentatie si 
turism 
- SC LILFARM SRL – servicii de alimentatie si turism 
- SC MEG&CIPRY SRL – servicii de alimentatie 
 
 
- CONSILIUL LOCAL VINATORI-NEAMT 
- PRIMAR 
- VICEPRIMAR 
- SECRETAR 
-ADMINISTRATOR PUBLIC 
COMPARTIMENTE: 
- SECRETARIAT, STARE CIVILA, RELATII CU 
PUBLICUL- 
- SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA 
- REGISTRUL AGRICOL – CADASTRU 
- ACHIZITII PUBLICE 
- BIROU FINANCIAR, CONTABIL, IMPOZITE SI 
TAXE 
- AUDIT INTERN 
- PROIECTE PROGRAME – PROGNOZE 
- POLITIE LOCALA 
- CULTURA, MUZEU 
- ADMINISTRATIV GOSPODARESC; PROTECTIA 
MEDIULUI 
- URBANISM, TRANSPORT TAXI 
- SITUATII DE URGENTA 
 
 

 
Mediul înconjurător 
Printre obligațiile Administrației Publice Locale, se numără și aceea de gestionare a activităților de 

colectare, transport și eliminare a deșeurilor din localitate. În acest sens, politica Uniunii Europene în acest 
domeniu, este aplicată în baza Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor (PRGD) aprobat prin Ordinul comun 
al Ministerului Mediului și de Gospodărire a Apelor și al Ministerului Integrării Europene, întocmit în baza 
Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor (SNGD) și a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor 
(PNGD). Pe plan local, sistemul de colectare a deșeurilor este satisfăcător din punct de vedere al temporizării de 
două ori per lună – dar nesatisfăcător ca modalitate, deoarece el nu se derulează în mod selectiv și nu este 
susținut de dotări moderne. 

Conducerea APL, are în vedere oportunitățile oferite de legislație, pentru accesarea de fonduri interne și 
europene, necesare pentru eliminarea aspectelor negative existente pe plan local în acst plan al vieții comunitare. 
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ANALIZA SWOT LA NIVELUL UNITĂȚII ADMINSITRATIV - TERITORIALE 
 

PUNCTE TARI PUNCE SLABE 

-cadru natural deosebit şi variat; 
-floră şi faună diversificată; 
-existenţa zimbrului în zonă; 
- istoria şi cultura locurilor; 
-puternica „aura” spirituală a zonei; 
-inițiativa „Tinutul Zimbrului”; 
-mărci înregistrate „BisonLand” și „Ținutul Zimbrului” 
-existenţa tradiţiilor şi obiceiurilor locale; 
-infrastructura turistică existentă; 
- existenţa traseelor turistice; 
- posibilităţi de practicare a turismului ecvestru; 
-administraţia parcului şi logistica aferentă; 
-contextul actual internaţional favorabil politicilor de 
protecţie a mediului. 

-modesta promovare a potenţialului turistic al zonei; 
-insuficienta dotare pentru activităţi turistice; 
-lipsa unor oferte alternative pentru turiși; 
-număr insuficient de agenţi de teren atestaţi pentru 
meseria de ghid turistic; 
-fonduri insuficiente pentru întreţinerea infrastructurii 
turistice; 
-lipsa infrastructurei educationale și pentru 
conștientizare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-creşterea interesului turiştilor pentru zonă; 
-existenţa unui cadru juridic pentru ariile protejate; 
interesul unor instituţii locale, regionale, naționale -
pentru colaborări şi finanţări în ariile protejate; 
preocupări pentru întocmirea unor programe de 
dezvoltare durabilă; 
-existența fondurilor pentru modernizarea capacităţilor 
de cazare, serviciilor turistice din vecinătatea parcului; 
-posibilitatea de a încheia parteneriate cu agenţiile de 
turism de anvergură; 
-posibilitatea accesării de fonduri structurale pentru 
dezvoltarea turismului ; 
-accesul la cursuri şi seminarii de specialitate în ţară şi 
străinătate. 

-schimbările climatice, calamităţi naturale; 

-implicarea insuficientă a factorilor abilitaţi în 

promovarea zonei ; 

-alterarea cadrului natural prin exploatarea 

resurselor naturale fără  respectarea 

reglementărilor în vigoare; 

-deteriorarea tradiţiilor şi obiceiurilor, modificarea 
arhitecturii tradiţionale a noilor construcţii din localităţile 
limitrofe parcului; 
- creşterea atracţiei turiştilor români pentru destinaţii 
externe; 
-degradarea zonelor atractive prin nerespectarea de 
către turişti a regulilor de vizitare; 
-lipsa unor surse financiare constante; 

 
Contextul social: 
În cadrul Primăriei Vânători-Neamț, există Compartimentul de Servicii publice de asistență socială, care 

deține două acreditări: 
Servicii de Informare, Consiliere, Asistență și Suport în Activitățile Școlar- educaționale pentru copii și familii 

în dificultate, care se desfășoară în cadrul Centrului de zi cu program educațional de tip after-school. Servicii de 
Consiliere, informare, asistenţă şi suport pentru copiii şi familiile aflate în situaţie de risc social . În ciuda personalului 
insuficient angajat în structurile de resort ale administrației publice locale, sunt prestate către populație următoarele 
servicii: 

-întocmirea de anchete sociale pentru persoanele cu handicap; 
-întocmirea de caracterizări pentru asistenții maternali; 
-completarea fișelor medicale anuale pentru asistenții maternali 
profesioniști; 
-consilierea familiilor care se confruntă cu probleme sociale; 
-întocmirea de anchete sociale pentru elevii care solicită ajutor social, 
-pentru familiile dezorganizate, pentru persoanele dependente de alcool; 
-identificarea, întocmirea dosarelor pentru beneficiarii de ajutor social 
-precum și gestionarea acestora; 
-întocmirea documentațiilor pentru acordarea subvențiilor de căldură. 
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Pe raza comunei Vînători-Neamț, sunt prezente 5 organizațiile nonguvernamentale care au sediul în 
localitate, patru dintre ele activând în domeniul mediului iar a cincea, desfășurându-și activitatea în domeniul 
cultural, astfel: 

1.Clubul Ecologic ECOMIL 2002 (mediu) 
2. ECO-CLUB 20 OZANA ( mediu) 
3. ECO-NEMTISOR (mediu) 
4. AGROFOREST (mediu ) 
5. Asociația Culturală "VOVIDENIA-NEAMȚ". 
Contextul ecologic: 
Comuna Vânători-Neamț este situată pe teritoriul Parcului-Natural Vânători-Neamț, fiind arondată micro-

regiunii ecologice și culturale, Ținutul Zimbrului. Din suprafața totală a comunei, 80% este acoperită cu pădure. 
Parcul se află situat în bazinele hidrografice ale Ozanei și Cracăului, existând din acest punct de vedere 

două zone distincte în interiorul Parcului. Bazinul Ozanei, care datorită poziționării așezămintelor monahale, a unei 
rețele de drumuri mai bine dezvoltate, reprezintă zona de maxim interes turistic (discutând doar din punct de vedere 
numeric) și bazinul Cracăului, zona sălbatică a Parcului. În bazinul Ozanei trei sunt afluenții mai importanți 
Nemțișorul, Secu și Agapia, doar primii doi se află în raza comunei Vînători- Neamț. Valea Agapiei, aflată în raza 
comunei Agapia, cu mânăstirile de maici Agapia și Văratec, foarte apropiate una de cealaltă, cu cea mai bine 
dezvoltată infrastructură turistică a zonei, reprezintă un caz aparte. 

Văile Nemțișorului (cu Mânăstirea Neamț și cu schiturile aferente) și Secului (cu Mânăstirile Secu, Sihăstria 
și cu schiturile aferente), divergente ocupă o mare suprafață din Parc, în jur de 12,000 ha reprezentând mai mult 
de o treime din suprafața acestuia. Obiectivele de management ale administraţiei parcului: 

- Menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor şi ecosistemelor cheie, 
precum şi a peisajelor din cuprinsul parcului; 
- Realizarea centrului de creştere a zimbrului, procurarea materialului genetic corespunzător şi punerea 

în libertate a primului grup; 
-Menţinerea certificării managementului forestier adaptat obiectivelor ariei protejate Parcul Natural Vânători-

Neamţ; 
-Atragerea turiştilor şi extinderea perioadei de şedere în zonă prin dezvoltarea ecoturismului şi promovarea 

valorilor natural-spirituale, tradiţionale, istorice şi culturale ale regiunii; 
-Sprijinirea comunităţilor în păstrarea valorilor spirituale, deprinderilor şi obiceiurilor tradiţionale în beneficiul 

tuturor; 
-Promovarea şi crearea oportunităţilor pentru dezvoltarea durabilă a economiei locale în concordanţă cu 

obiectivele parcului; 
-Implicarea publicului şi a comunităţilor în conservarea valorilor parcului prin programe de educaţie şi 

conştientizare; 
-Întărirea capacităţii administrative, stabilirea unor mecanisme adecvate pentru continuarea activităţilor 

specifice şi promovarea unei strânse colaborări cu factorii interesaţi din aria de cuprindere a Parcului Natural 
Vânători Neamţ. 

-Zonarea internă, a Parcului Natural Vânători Neamţ. 
Datorita situatiei sale specifice, planul de management al Parcului este singurul din România care 

promovează conceptul de Sacred Natural Site (necunoscut de IUCN). Pentru acest amestec unic dintre natura și 
spiritualitate, reprezentat de Parcul Natural Vânători Neamţ, s-a întocmit documentația pentru includerea în tentative 
list pentru România, ca prim pas în vederea includerii acestui sit în World Heritage Sites, ca sit mixt (cultural și 
natural), unicul din România. 

La nivelul comunei există Centru de informare educare ecologica Vânători-Neamț. 
Localizare : În comuna Vânători pe DN 15B Târgu Neamţ – Poiana 
Largului, zonă în care afluxul de turişti este maxim, fiind aşezat în imediata vecinătate a Complexului 

Campus Vanatori-Neamț. 
Funcţiile Centrului de informare 
-oferă informaţii vizitatorilor despre zona Vânători Neamţ 
-oferă educaţie ecologică şi ecoturistică ; 
-conştientizează responsabilitatea localnicilor şi a vizitatorilor faţă de natură şi mediul înconjurător; 
- oferă informaţii vizitatorilor cu privire la biodiversitate şi speciile de plante, animale şi păsări protejate şi 

despre aria lor de răspândire. sprijina operatorii din turism local spre un turism durabil. 
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Turismul în zona Vânători-Neamț 
 
Domeniul turismului, deși nu dezvoltat pe măsura oportunităților oferite de natura regiunii, este reprezentat 

prin unități de cazare și unități de alimentație care oferă servicii specifice. 
Unități de cazare (hosteluri și pensiuni turistice): 
Hanul Urșilor; Perla Neamțului, Zimbrul, Edera, Centrul social de la Mănăstirea Neamț; Han Maria. 
Unități alimentare: S.C. MONEDY S.R.L. (servicii de alimentație și turism); 
S.C. LILFARM S.R.L. (servicii de alimentație și turism); 
S.C. MEG&CIPRY S.R.L. (servicii de alimentație). 
O atracție unică pentru turismul local este ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL VÎNĂTORI NEAMȚ, 

importanța obiectivului, contribuind la includerea în prezentul document, a Strategie de vizitare a APNVN. 
Obiectivele turistice din Vânători-neamț pot fi grupate: 
-obiectivele monahale ale zonei, 
-obiectivele culturale ale zonei, 
- obiectivele de interes natural (zimbrăria, țarcul de aclimatizare, Dumbrava, etc), 
-sport, agrement și petrecere timp liber în natură. 
Trebuie reiterat faptul ca in PNVNT, zona Vînători Neamţ se caracterizează printr-un mare aflux de turiști, 

printr-o distribuție relativ uniformă în teritoriu a locașelor de cult, prin existența unui sistem de 
drumuri care le leagă. Din acest punct de vedere elementele de faună ușor vizibile, în apropierea rutelor practicate 
de turiști, se referă în principal la speciile de păsări și speciile de mamifere de mici dimensiuni, sedentare. 

Principalele obiective de interes din punct de vedere al turismului ecumenic, din zona Parcului Natural 
Vânători Neamţ sunt mânăstirile: 

-Mănăstirea Neamţ a fost ctitorită în secolul al XIV de Petru I Muşat,  apoi de Alexandru cel Bun. La 1497 
domnitorul Ştefan cel Mare înalţă în curtea interioară Biserica cea mare, cu hramul "Înălţarea Domnului”, la 40 de 
zile după Paşte. Arhitectura bisericească este specific moldovenească, cu 
faţade bogat împodobite cu motive ornamentale, fiind cel mai reprezentativ al arhitecturii din timpul lui Ştefan cel 
Mare. Pictura în frescă originală s-a mai păstrat în pridvor, pronaos, naos şi altar, precum şi în 
încăperea mormintelor. 

În apropierea aşezământului sunt situate schiturile :  
Icoana Veche se afla la o distanță de aproximativ 6 kilometri de  Mânăstirea Neamţ. Este cunoscută prin faptul că 
este clădită pe locul în care icoana lui Theotokos a rămas îngropată în pădure de la 3 iunie 1821 până la 28 
octombrie 1822. 

          Icoana Noua a fost construită în 1946, acest schit fiind iniţial un loc de adăpost pentru călugării ţiitori de 

Mânăstirea Neamţ, care se îndeletniceau cu creşterea vitelor sau lucrul la pădure. Capela şi clopotniţa au 

fost construite mai târziu. Hramul este „Schimbarea la față”.  

 Schitul Vovidenia 

 Schitul Pocrov 

 Schitul Sfântul Mina 

 Schitul Cărbuna 

 Mănăstirea Secu 

 Mănăstirea Sihăstria 

 Mănăstirea Sf Ioan Hozevitu 

 Mănăstirea Dobru 
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2.2 Mediul intern 
 

ANALIZA SWOT LA NIVELUL UNITĂȚII  ȘCOLARE 
 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Rezolvarea promtă a oricărei probleme apărute în 
unitatea noastră școlară; 
o Implementarea legislației modificate din cauza 
pandemiei cu SARS-CoV-2; 
o Sprijinirea întregului colectiv de cadre didactice din 
unitatea școlară; 
o Monitorizarea  activităților de predare-învățare-
evaluare, cu respectarea standardelor 
naționale/indicatorilor de performanță, 
prin asistențele la ore(atât online cât și în perioada 
activității didactice în sala de clasă), incluse în Graficul 
de asistență al managerului liceului; 
o Consilierea permanentă pe probleme de 
management la clasă, legislație, relațiile cu elevii, 
părinții, prin organizarea periodică a ședințelor cu 
cadrele didactice, a comisiilor metodice, prin 
participarea 
la asistențele periodice; 
o Monitorizarea la nivelul fiecărei clase, reducerii 
absenteismului, abandonului școlar și părăsirii timpurii 
a școlii. Organizarea de echipe formate din 
învățător/diriginte-director- serviciu asistență socială de 
la nivelul administrației publice locale- reprezentanți ai 
Poliției Locale și efectuarea de vizite la doimiciliul 
elevilor care lipsesc, sunt în risc de abandon școlar/ 
corigență/ situație neîncheiată/repetenție; 
o Implementarea unui plan de măsuri în scopul 
asigurării calităţii procesului de predare-învăţare-
evaluare, cu îmbunătățirea rezultatelor la examenele 
naționale; 
o Realizarea Raport anual  general bine și corect 
documentat; 
Respectarea legislației și a transparenței în actele 
decizionale, reflectate în promptitudinea rezolvării 
sesizărilor ISJ Neamț, a părinților, autorităților publice; 
o Monitorizare optima a activităților de pregătire a 
examenelor de Evaluare Națională, Examenului de 
Bacalaureat, de certificare a competențelor 
profesionale nivel 3 și 4; 
o Monitorizarea implementării activităților prevăzute la 
nivelul catedrelor, a Comisiei pentru dezvoltare 
profesională, SNAC, SCMI; și a celorlate Comisii 
permanente, temporare, periodice; 
o Realizarea permanentă a actualizării bazei de date 
pentruri elevi, personal didactic, didactic auxiliar și 
nedidactic, elevi cu părinți plecați din țară; elevi cu 
cerințe educaționale speciale; elevi de etnie romă; elevi 
proveniți din familii cu situație dezavantajată economic, 
familii monoparentale; 

o  Unele cadre didactice sunt nepregătite pentru 
învățarea online, dotări insuficiente pentru toate spațiile 
școlii, număr mare de elevi care nu dețin logistică 
corespunzătoare sau deloc; resursa umană cu 
pregătire digitală deficitară; 
o Încă mai există colegi care realizează documente  
nerelevante, nerealiste, convenționale, fără a înțelege 
rolul 
important al unei proiectări activității didactice; 
o Identificarea la unele discipline documente  
nerelevante, nerealiste, convenționale, întocmite 
formal; 
o Număr redus de schimburi de bună practică în 
vederea popularizării experiențelor pozitive; 
o Inexistența unui canale de comunicare rapidă și 
eficientă a cadrelor didactice cu părinții și elevii; 
o Continuarea unor demersuri formale în activitățile 
metodice; 
o Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru 
cunoașterea problematicii și a documentelor de 
stategie educațională privind asigurarea calității în 
educație; 
o Resurse financiare reduse pentru îmbunătățirea 
bazei tehnico-materiale din școală și lipsa spațiului 
pentru săli de clasă; 
o Lipsa de stabilitate a profesorilor debutanţi/stagiari în 
unitatea noastră prin slaba participare la examnul 
național din vară; 
o Decalajul existent între rezultatele elevilor de la 
structurile unității școlare comparativ cu clasele de la 
nivelul liceului(centru); 
calificat; 
o Dificultăţi în învăţare şi rezultate neperformante 
înregistrate în pregătirea a unor elevi , având drept 
consecinţă obţinerea de rezultate slabe la examenele 
naţionale; 
o Lipsa unei analize obiective și asumarea acestor 
rezultate la catedra de matematică cu privire la 
rezultatele slabe de la examenul de Evaluare 
Națională. În ulțimii  patru ani, la această disciplină 
procentul de promovare al examenului de E.N a fost 
sub 55%. 
o Insuficienta dezbatere în comisiile metodice a 
problemei managementului clasei de elevi în condiţiile 
învăţării centrate pe elev, a activităţilor individualizate 
sau organizate pe grupe, a exersării autoevaluării sau 
utilizării standardelor de evaluare şi a criteriilor unitare 
de notare; 
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o Existența resurselor umane calificate necesare 
implementării unei educații de calitate; 
o Sprijinul competent al ISJ Neamț, Consililiului 
Profesoral, Consiliului de Administrație; Asociației 
Părinților, Consiliului Elevilor, administrației locale; 
o Funcționalitatea Comisiei privind organizarea și 
implementarea sistemului de control intern, bazată pe 
proceduri de lucru, planuri de 
măsuri corective, registru de riscuri. În anul școlar 
2019-2020 au urmat cursuri SCMI,  7 cadre didactice 
din unitatea școlară; 
o Existența și monitorizarea aplicării planurilor de 
măsuri ameliorative privind aplicarea corectă a 
legislației școlare și a Curriculumului 
Național; 
o Monitorizare eficientă a activității  manageriale anuale 
și a planurilor operaționale, în concordanță cu PDI/PAS 
și cu     documentele de la nivel local şi regional (PRAI, 
PLAI), verificare RAEI, din partea ISJ Neamț; 
o Existența unor parteneriate cu Primărie,  Poliţia 
Locală, Biserica Ortodoxă, Parcul Natural Vânători-
Neamț, agenți economici, Universitate, Fundația Noi 
Orizinturi, Fundația Orange pentru România prin 
proiectul DIGITALIADA; parteneri externi prin 
proiectele implementate și/sau în curs de 
implemnetare; mass-media; ONG-uri; 
o Extinderea numărului de colegi admiși în Corpul 
Național de Profesori Experți în Managementul 
Educațional;  
o Creşterea numărului de cadre didactice din unitatea 
școalră, membre în comisii ale ISJ/ MEC; absolvente 
de specializări de tip Master, cursuri postuniversitare 
de conversie profesională; doctorande; 
o Implicarea unităţii şcolare în desfăşurarea Proiectului 
Strategic- A doua şansă; 
o Menţinerea preocupărilor unor şcoli pentru 
scriere/implementare proiecte europene ERASMUS +; 
o Menţinerea ponderii posturilor didactice ocupate de 
titulari (această categorie reprezintă partea cea mai 
ataşată şi cea mai motivată a 
unității școlare), dar și creșterea numărului de colegi 
debutanți; 
o Existența unui număr mare de cadre didactice 
membre ai Asociației Generale Învățătorilor din 
România(AGIRO) și participarea anuale la cursuri de 
formare și schimb de experiență în țară și î afara țării; 
o Corp profesoral calificat 98,33%; corp profesoral 
titular 85%; profesori debutanți -10%; suplinitori 
necalificați(cu studii superioare în specialitate fără 
Modul Psihopedagogic definitivat) – 1,66%( o 
persoană); ponderea cadrelor didactice cu grad 
didactic I- 68,33%;  
o Receptivitatea la nou a cadrelor didactice (  ECDL, 
Cadru didactic-un profesionist al sistemului de 
învăţământ; Intel – teach; Mentorat, Formator, 
Management educațional, Eficientizarea 

o Rezolvarea cu întârziere a problemelor legate de 
necesarul de manuale raportat la numărul elevilor din 
unitatea noastră; 
o Implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi 
rezolvarea problemelor şcolii; 
oLipsa unei ferme didactice mixte: agricultură-
zootehnie; 
o Spațiul școlar insuficient determinând programul în 
două schimburi; 
o Absenteism și abandon școlar încă într-un procent 
ridicat; 
o Inexistența unei săli de sport multifuncționale; 
o Legături de parteneriat cu alte unități școlare similare 
din țară relativ puține. 
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managementului instituțiilor de învățământ 
preuniversitar, Consiliere și dezvoltare profesională);  
o Desfășurarea continuă a procesului instructiv-
educativ, fără sincope, disfuncționalități, într-un climat 
calm, cald, prietenos.  
o Medii mari la admiterea în clasa a IX-a, comparabile 
cu ale școlilor din orașele județului.  
o Rezultate foarte bune la examenul de certificare 
competențe profesionale – 100% în anul 2018 şi 
evaluare naţională -66%; 100% la examenul de 
competențe profesionale în anul  2019  și 76,02%; 
100% promovarea examenului de certificare 
competențe profesionale în anul 2020 și 67,6% la E.N 
.  
o Bună inserție a absolvenților învățământului 
profesional pe piața muncii sau în învățământul liceal, 
ruta progresivă – 70%.  
o Participarea elevilor la olimpiadele școlare și 
concursuri naționale ale MEC, sau  înscrise în CAEN; 
CAERI, CAEJ; 
oParticiparea elevilor din învățământul profesional la 
stagii de practică în cadrul proiectelor ERASMUS+; 
oPerfecționarea cadrelor didactice prin proiecte 
ERASMUS +; 
o O activitate extrașcolară foarte diversă și cu rezultate 
foarte bune; 
o Dotarea laboratoarelor de fizică și informatică, acces 
permanent la Internet pentru toate structurile și 
corpurile unității școlare și pentru toți elevii;  
o Elaborarea ofertei şcolii, prin CDS selectat pe baza 
opţiuniimajorităţii elevilor; 
o Elaborarea Curriculumului în Dezvoltare Locală 
pornind de la nevoile de dezvoltare ale elevilor și 
solicitarea agenților economici; 
o Lot școlar înființat prin efort propriu și susținerea 
administrației publice locale; 
o Participarea elevilor din învățământul profesional la 
mobilități VET printr-un proiect ERASMUS+; 
o Parteneri într-un proiect ERASMUS + cu o localitate 
din Norvegia, pentru promovarea tradițiilor prin 
mobilitatea unui flux de 10 tineri și 2 cadre didactice în 
Bremanger -Norvegia. 
o Formarea și perfecționarea continuă a cadrelor 
didactice pentru a răspunde cerințelor continuie de 
formare cu accent în ultimul an pe formarea pentru 
Școala de Acasă; 
o Implementarea a 3 proiecte finanțate de  Fundația Noi 
Orizonturi; 
o Acceptarea unității școlare în rețeaua națională a 
școlilor rurale din România, ”Școli Comunitare”. 
o Școală DIGITALĂ pentru al patrulea an consecutiv, 
împreună cu alte 80 de școli din România și dotarea 
școlii cu 63 de tablete, softuri gratuite, cursuri de 
formare gratuite pentru 4 cadre didactice; o plasmă, 
videoproiector, laptop, ecran, plasmă, cursuri de 
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formare anuale gratuite pentru profesorii de 
matematică, TIC și managerul unității școlare; 
o Existența Școlii Populare pentru cusături și țesături 
tradiționale în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă 
”Carmen Saeculare” Piatra Neamț, aparținând de 
Consiliul Județean Neamț;  
o Parteneri ai Parcului Natural Vânători-Neamț, 
Centrului de Cultură și artă ”Carmen Saeculare” Piatra 
Neamț. 
o Asigurarea consilierei pentru orientare școlară și 
profesională de către un psiholog voluntar extern 
unitatății noastre școlare; 
oVizibilitatea şcolii în comunitate prin activități culturale, 
lectorate, activități dezbatere, contul de facebook 
alşcolii, mass-media; 
oAsigurarea siguranţei elevilor în şcoală prin realizarea 
unui Raport de riscuri, în baza căruia am realizat 
monitorizarea video interioară și exterioară a 
structurilor și al liceului, parteneriat public local cu 
Postul de Poliție Național Vânători-Neamț și Primăria 
Vânători-Neamț; 
o Sprijinul constant și susținut al autorităților locale cu 
buget pentru burse de merit și asigurarea anuală a  2 
fluxuri de elevi din familii cu situație socială defavorizată 
au participat în tabără la mare; 1 flux cu elevii olimpici 
în tabără la mare; premierea copiilor cu rezultate la 
olimiadele județene și naționale la Ziua Comunei. 
o Existența a 2 grupe de elevi în Ansamblul de dansuri 
populare ”Dor Vânătorean ” în parteneriat cu Primăria 
Vânători-Neamț și Centrul de Cultură și Artă ”Carmen 
Saeculare”. 
o Existența a 2 asociații ecologice cu sediile în unitatea 
școlară, membrii fiind elevi, cadre didactice și meșteri 
populari; 
o Există  Asociația  Părinților; 
o Realizarea prin proiect al Primăriei Vânători-Neamț a 
Grădiniței cu Program Prelungit, ceea ce limitează 
migrarea copiilor preșcolari către unități similare din 
localitatea apropiată nouă; 
o Transport gratuit pentru elevi asigurat cu microbuzele 
pentru transport școlar de către Consiliul Local. 
o Parteneriat pentru efectuarea orelor de practică cu  
agenți economici din zona Tg Neamț și Piatra Neamț. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

o Deschiderea fără precedent a mediului online către 
școală și a școlii către această oportunitate, furnizarea 
de platforme educaționale gratuite, posibilități de 
accesare a unor fonduri dedicate achiziționării de soft-
uri utile și echipamente digitale; 
o Posibilități de formare continuă gratuită pentru 
resursa umană; 
o Reconfigurarea curriculei, pe parcurs de 
implementare, prin centrarea acesteia asupra 
procesului de formare și dezvoltare a competențelor 
cheie și a celor specifice pe niveluri de școlarizare; 

o Contextul pandemic care generează un cadru 
legislativ instabil, generând i disfuncționalități în 
activitatea didactică; 
o Scăderea naturală a populației are implicații în 
dimensionarea proiectului Planului de Școlarizare și a 
normelor didactice; 
o Preocupare scăzută pentru formarea continuă și 
educația permanentă a unor cadre didactice; 
o Menţinerea cauzelor externe care duc la situaţii de 
absenteism şi de abandon şcolar în unele unităţi din 
zonele defavorizate (sărăcie, şomaj, familii 
dezorganizate, participarea la activități cotidiene pentru 
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o Atragerea de surse extrabugetare pentru formare 
continuă, valorificând existența finanțărilor externe 
MEC, prin proiecte cu finanțare europeană (Erasmus+, 
CRED); 
o Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale 
defavorizate prin alocarea de burse de merit/sociale 
acordate de Consiliul Local; 
o Dezvoltarea de proiecte speciale care să conducă la 
reducerea drastică a absenteismului şi abandonului 
şcolar; 
o Implicarea Consiliului Local în îmbunătățirea bazei 
didatice pentru învățământul tehnic, extinderea lotului 
școlar și pentru constituirea unei micro-ferme 
zootehnice; 
o Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale 
defavorizate prin continuarea studiilor în învățământul 
profesional din localitate, asigurarea de transport școlar 
gratuit și burse sociale pentru a reduce rata de abandon 
școlar; 
o Implicarea autorităţilor locale în vederea integrării 
şcolii în comunitate şi sprijinirea financiară a acesteia; 
o Cooperarea cu şcoli din ţările Uniunii Europene prin 
parteneriate bilaterale şi multilaterale; 
o Crește interesul elevilor pentru oferta educațională a 
școlii; 
o Creșterea populației școlare prin toate măsurile laute 
la nivel local; 
o Continuarea aplicării Programului  ”A Doua Șansă”; 
o Consolidarea unei echipe pentru scriere proiecte 
EASMUS + pentru formare profesională cadre 
didactice și VET elevi din învățământul profesional; 
o Lipsa conflictelor sau tensiunilor de ordin etnic sau 
religios; 
o Colaborare bună cu primăria, parohiile, mănăstirile,  
Parcul Natural Vânători-Neamț,  poliția și cabinete 
medicale umane din comună; 
o Singura școală agricolă din zona de munte a județului 
Neamț care asigură pregătire profesională pentru 
calificarea de Fermier montan și pentru specializarea 
Tehnician în agroturism. 
o Cadre didactice implicate în structurile de conducere 
a unor ONG-uri și organizații profesionale de agricultori 
(Forumul Montan Național, G.A.L Ținutul Zimbrului); 
o Implicare în dezvoltarea agricolă durabilă și 
dezvoltarea agroturismului a unor cadre didactice. 

rotunjirea veniturilor familiei; migrarea în alte țări ca și 
forță de muncă necalificată, etc.); 
o Deteriorarea mediului socio-economic şi familial; 
diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine 
pregătirea şcolară a copiilor, părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate; 
o Menținerea situațiilor care favorizează dezvoltarea 
comportamentelor de risc în rândul elevilor (infracțiuni, 
alcool, substanțe interzise,etc.). 
o Lipsa spațiului pentru a  funcționa într-un schimb; 
o Un procent de 20 dintre elevii din învățământul 
profesional sunt de etnie rromă, având familie și copii 
cărora trebuie să le asigure sbzistența; 
o Pierderea tradițiilor locale (port național, obiceiuri de 
iarnă, meșteșuguri tradiționale); 
o Educație civică necorespunzătoare în mediul familial; 
o Lipsa educației antreprenoriale și interes scăzut 
pentru activități antreprenoriale; 
o Receptivitate slabă privind formarea în domeniul 
agriculturii. 
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PARTEA A III-A 
PLANUL OPERAȚIONAL 

 
 

3.1. ȚINTE(PRIORITĂȚI) STRATEGICE ȘI OBIECTIVE SPECIFICE 
 
Analiza SWOT realizată la nivelul unităţii şcolare, corelată cu prevederile PRAI şi PLAI 
pentru învățământul  profesional tehnic,  conduce către următoarele priorități și obiective specifice pentru  

unitatea școlară, în  perioada 2020-2025: 
 

T. 1. Creșterea calității și eficienței procesului instructiv - educativ prin trecerea de la învățarea exclusiv față în față, 
la învățarea complementară digitală, pentru formarea  și dezvoltarea competențelor acestora, în spirit democratic 
și incluziv 
T. 2.Dezvoltarea autonomiei școlii prin implementarea unor strategii manageriale eficiente și dezvoltarea capacității 
de autoevaluare  
T. 3. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului din școală, valorizării resurselor umane prin prin 
programe/proiecte naționale/regionale/județene/europene. Promovarea bunelor practici educaționale în vederea 
susținerii unei educații de calitate, prin cadre didactice  dedicate, bine pregătite capabile să facă față noilor provocări 
la care este supus învățământul dar și pentru ca formabilii(elevii) să fie competitivi pe piața muncii europene 
T. 4. Implicarea mai accentuată a partenerilor educaţionali din comunitatea locală în soluţionarea problemelor şcolii. 
T. 5. Susținerea și dezvoltarea educației permanente și a educației adulților. 
T. 6. Compatibilizarea  sistemului de învățământ  românesc  cu cel european prin dezvoltarea dimensiueai 
europeană  a educației din unitatea noastră școlară 
T.7. Crearea condițiilor optime de siguranță și securitate instituțională, tuturor grupelor de interes, din unitatea 
școlară și facilitarea schimbului de informații.  
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PLAN OPERAȚIONAL 
 
 

2021-2022 
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TS1. Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționalede școală tuturor beneficiarilor 

CONTEXT 

Folosirea mijloacelor moderne în procesul de predare – învățare - evaluare din perspectiva dezvoltării competențelor cheie și a centrării activităților pe elevi și pe 

cerințele lor educaționale actuale trebuie să fie una din prioritățile asumate. Școala trebuie să se adapteze schimbărilor din societate și să-și adapteze oferta 

educațională la specificul școlii și la nevoile educaționale ale elevilor și piața muncii prin promovarea de noi CDL-uri și prin crearea unei culturi digitale în procesul 

de predare - învățare - evaluare, a leadership-ului și managementului școlii prin implementarea de sisteme informatice de suport și de rețele  și platforme care să 

faciliteze schimbul de cunoștințe, informații, bune practici și comunicarea eficientă. Trebuie de asemenea să se urmărească îmbunătățirea rezultatelor școlare la 

toate examenele la care elevii participă: E.N și competențe nivel 3.  

OBIECTIV GENERAL: Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ trecerea de la  învățarea față în față exclusiv, la învățarea complementară digitală, prin 

formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

O.1.1. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin măsuri active în domeniul instructiv-educativ, resurse umane, bază materială, relaţii externe 

 O.1.2. Evaluarea instituţională periodică internă cu scopul identificării gradului de conformitate cu standardele de acreditare reglementate  

O.1.3. Centrarea procesului instructiv-educativ pe elev, prin implicarea activă a acestuia în propria formare (formal și nonformal) 

O.1.4. Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele evaluării instituţionale sistematice 

 

Obiectivul specific  Măsuri / acțiuni  Termen  Responsabilități  Parteneri  Resurse/  

Sursa de  

finanțare  

Indicatori de 

performanță  

 

1.Asigurarea calității 

serviciilor 

educaționale oferite  

de școală prin  

C.E.A.C 

1. Reactualizarea 

comisiei CEAC în C.P 

și realizarea RAEI, 

postarea sa pe 

platformă ; 

2.Evluarea serviciilor 
educaționale la 
nivelul școlii, 

chestionare de  
satisfacție a 

beneficiarilor  

-permanent  

 

-septembrie 

Octombrie  

 

 

 

-permanent 

 

-director,  

-membrii CEAC  

-cadre didactice  

 

 

 

 

 

- directori, comisia 

CEAC 

-ISJ  

-ARACIP  

-CCD  

 

 

 

 

 

ARACIP 

ISJ 

-venituri 
proprii  
 
 
 
 
 
 
 
-venituri 
proprii  

-funcționarea conform 
legii și activității 
comisieiCEAC  
-existența R.A.E.I pe 

platformă  

 

 

 

-existența manualului 
calității, procedurile  



 

35 

educației pe baza 

modelelor  

ARACIP 

 

 pentru  
tipărire  

chestionare, 
retipărire 
manual, etc 
 

corespunzătoare și a 
planului de  

îmbunătățire  

-răspunsurile la 

chestionarele aplicate 

elevilor și părinților 

2. Creșterea calității 

educației la nivelul 

instituției 

1.Aplicarea corectă 
conform legislației în  
vigoare a planurilor 

cadru și programelor 

în vigoare pentru 

toate clasele și 

formele  de 

învățământ 

-permanent  -director adjunct -

cadre didactice  

-MEN, ISJ  -  -parcurgerea materiei la 

toate disciplinele 

conform programelor  

2.Stabilirea CDL-

urilor conform 

intereselor elevilor și 

în concordanță cu  

resursele materiale 

ale școlii și cerințele 

pieței muncii prin 

colaborare cu agenții 

economici 

 

-sem.I -februarie -director adjunct -

cadre didactice  

-Consiliul  

Reprezentativ al 

Părinților  

-Consiliul  

Elevilor  

-agenți economici   

-venituri 

proprii 

-CDL-urile propuse și 
aprobate de către ISJ -
chestionare de  impact 
pentru elevi și părinți  

3.Stabilirea și 
fundamentarea 
planului de 
școlarizare, 
diversificarea   
specializărilor 
pornind de la 
indicatorii din PRAI și  

PLAI având în 

vedere și pregătirea 

pentru autorizarea 

pe calificarea 

fermier montan. 

 

-sem. I  -ianuarie  -directori 

 - membrii C.A.  

-Consiliul  

Reprezentativ al 

Părinților  

-reprezentanți 
agenți  
economici -AJOFM  
- ARACIP pentru 

autorizare  

-bugetul 

propriu  

-procent de realizare al 

planului de școlarizare  

4.Realizarea  de 

asistențe și 

interasistențe la ore  

-permanent și 
conform  
planificării  

directorilor, 
șefilor de  
catedră și  

observatorilor  

-directori  

-șefi de catedre  

-observatori  

CEAC  

-  -venituri 
proprii  
pentru  
multiplicat 

fișe  

-creșterea procentului 
de asistențe efectuate 
și justificarea realizării 
acestora pe baza  
fișelor de  asistență  

semnate de cadrul 

didactic asistat  
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CEAC  

3.  Monitorizarea 

procesului de 

predare – învățare - 

evaluare din  

perspectiva 

dezvoltării 

competențelor cheie 

și a creșterii 

impactului  

produs de profesor 

prin învățare asupra 

elevului  

1. Efectuarea de 
asistențe la  activități 
didactice și de  
consiliere  

-conform 
graficelor de  
asistențe  
elaborate pe  

fiecare semestru  

al anului școlar  

 

-directori  

-șefi catedre -
observatori  
CEAC  

-ISJ Neamț  -venituri 

proprii 

-nr. de asistențe, 
interasistențe  
efectuate pe sem I și  

sem II  

2.Efectuarea de ore  

demonstrative – 

model la toate 

disciplinele cu  

strategii didactice 

variate și eficiente 

-conform  

G, cadre 

didacticeraficelor 

planurilor  

manageriale ale 

catedrelor 

-șefi catedră   -venituri 

proprii 

-nr. de ore 

demonstrative 

realizate 

4. Îmbunătățirea 

rezultatelor școlare  

prin evaluarea  

periodică a elevilor  

1.Creșterea  

eficienței 

procesului de 

comunicare 

profesor- elev-

părinte  

-permanent  -directori  

-consilier educativ  

-cadre didactice -

diriginți  

-părinți 

psihopedagog 
școlar  
 

- venituri 
proprii pentru  
multiplicarea 
contractelor  
de parteneriat 

școală-  

familie și a  

documentelor 

din cabinetul  
consilierului 

școlar  

-nr. de parteneriate 

școală-familie -nr. 

ședințe cu părinții 

pe clase și  

școală justificate de  

existența proceselor  

verbale ale acestora  

-existența contractelor 

de  

parteneriat școală – 
familie   

-numărul de 
parteneriate de 
colaborare   

-numărul ședințelor cu 

părinții   

-nr. de activități ale 

consilierului   

5. Organizarea și 

gestionarea 

simulărilor și a 

examenelor naționale 

de E.N și certificare 

competențe Nivel 3  

1. Organizarea 

simulărilor la nivel 

de școală pentru 

examenul de  E.N  

-conform 
graficului ISJ și  
MEN  

-directori  

-profesori de la 

disciplinele de E.N 

-ISJ și  

MEN  

-fonduri 

proprii 

Achiziționare 

hârtii ciorne, 

P.V, etc 

-rezultate de la simulări  

-analize comparative -

rezultate la examenele 

de Evaluare Națională și 

competențe Nivel 3 

2. Desfășurarea 
examenului de E.N și 
a examenului de 
competențe Nivel 3  

-conform 

graficelor MEN și 

a metodologiei de 

examen  

-directori  

-comisii ISJ  

-ISJ  

-IPJ,  

 

-fonduri  

MEN  

-fonduri 

proprii 

-creșterea procentului 
de promovabilitate cu  
încă 3-5% față de anul  

anterior la examenuele 

de E.N 

6. Practicarea unui 

management  

1.Menținerea unui  
ethos școlar 

pozitiv și a unei  

-permanent  -cadre didactice  

-personalul angajat al 

școlii  

-Consiliul  

Reprezentativ al 

Părinților  

-  - % răspunsuri pozitive 

la cele 2 chestionare 

semestriale aplicate 
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participativ în  

instituție  

culturi 

organizaționale 

optime și relevante  

 -Consiliul Elevilor  cadrelor didactice, 

părinților, elevilor. 

2.Formarea 

membrilor C.A. și 

CEAC în domeniul  

managementului 

școlar  și  

al calității prin 
participare la cursuri 
de formare  

organizate de 

instituții  

abilitate  

-conform  

graficului ISJ,   

CCD    

-directori  -ISJ  

-CCD  

-alți furnizori de 
formare  
-ARACIP  

-venituri 

proprii  

-nr. de persoane 

consiliate și formate  

3. Organizarea 

”Zilelor  

Școlii”  

-mai  -directori  

-consilier educativ 

-responsabil activități 

extrașcolare 

-comunitatea 

locală  

-firme private în 

domeniul agricol 

și al industriei 

alimentare  

-fonduri 
proprii 

-sponsorizări  

 

-nr. de persoane 
implicate  
-nr de parteneri   

4. Participarea 

managerilor la 

cursuri de formare 

organizate de ISJ, 

cursuri de formare 

CCD,  proiecte 

ERASMUS + 

-conform 
graficului  propus 
de  
instituții abilitate  

pentru astfel de 

formare  

-directori  ISJ Neamț, CCD 

Neamț, ANPCDEFP  

-fonduri 

europene 

-nr. de persoane 

formate  

5.Monitorizarea 

implementării 

Sistemului de 

Control Managerial 

Intern la nivelul 

școlii  

 

-conform 

graficului   

-directori  

-președinte SCIM pe 

școală  

-Primăria ISJ  -  -documentele realizate 
și prezentate la timp  

-procent de 
implementare   

 

6. Participarea unui 

membru al Comisiei 

SCIM la cursuri de 

formare pe tematica 

SCIM și a unui cadru 

didactic la cursuri 

TIC 

-conform 
ofertelor  
furnizorilor de 

formare  

 -furnizor de 
formare  
acreditați  

 

-venituri 
proprii  
 

 

- nr. de persoane 

formate  

7. Creșterea calității 

serviciilor privind 

asistența  

psihopedagogică 

1.Asigurarea 

serviciilor de 

consiliere și orientare 

-periodic  -director  

Psiholog voluntar  

-CJRAE  

 

-fonduri 

proprii pentru 
materiale 
necesare  

-nr. de persoane 

consiliate  
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școlară și 

profesională atât   

cadrelor didactice cât 

și  elevilor și părinților  

consilierului 

8. Extinderea utilizării 

în procesul de predare 

-  

învățare – evaluare a  

echipamentelor IT,  

practicarea unui  
leadership și  

management bazat pe  
implementarea de  
sisteme informatice 

de  

suport  

1.Utilizarea 
resurselor materiale 
și educaționale  
dobândite prin 
cursuri de formare 
COMPAS și 
DIGITALIADA 

 

 

-permanent  

 

-directori  

-profesori   

-inginer de sistem  

 

-I.S.J  

 

-resursele 

existente în 

școală  

- nr. de cadre didactice 

implicate și nr. de elevi 

care vor beneficia de 

utilizarea resurselor  

9.Crearea de rețele  și 
platforme care să  
faciliteze schimbul de  

cunoștințe, informații, 

bune practici și 

comunicarea eficientă  

1.Completarea 
portofoliului 
electronic al cadrului 
didactic debutant   
 

 

-sem II, an 

școlar  

-directori  

-șefi catedre  

-ing. de sistem  

-ISJ  

-Corpul 

profesorilor 

mentori  

-venituri 

proprii 

-nr. de portofolii 

realizate  

10. Autovaluarea 
instituţională periodică 
internă cu scopul  
identificării gradului 

de conformitate cu 

standardele de 

acredidare 

reglementate 

1. Autoevaluarea 

instituţională 

periodică conform 

Procedurii  

-anual, în 

perioada mai – 

septembrie  

-Comisia CEAC  -CEAC  -venituri 

proprii  

-toate standardele de 

acreditare îndeplinite cu 

calificativ „foarte bine”  

11. Asigurarea calităţii 
serviciilor 
educaţionale 
prin măsuri active în  

domeniul 
instructiveducativ, 
resurse  
umane, bază 

materială, relaţii 

externe  

1.Aplicarea 

procedurilor 

operaţionale 

-permanent  -Comisia CEAC --

personal didactic, 

didactic-auxiliar şi 

nedidactic  

-CEAC,  

- personalul 

didactic, 

didacticauxiliarşi 

nedidactic  

-fonduri de la 
buget 

-toate standardele de 

acreditare îndeplinite cu 

calificativ „foarte bine” 

și ”bine”  

12. Îmbunătăţirea 

continuă a calităţii, 

bazată pe rezultatele 

evaluării sistematice  

1.Aplicarea 

propunerilor de 

îmbunătăţire a 

calităţii 

-permanent  -Comsia CEAC,  

personal didactic, 

didactic-auxiliar şi 

nedidactic  

-CEAC  

 

-fonduri 
buget,venituri 
proprii 

-toate standardele de 

acreditare îndeplinite cu 

calificativ „foarte bine” 

și” bine”  

 



 

39 

 

TS2. Creșterea eficienței procesului instructiv - educativ prin valorizarea evaluării rezultatelor învățării 

CONTEXT  

În condițiile accentuării  fenomenului de absenteism și abandon școlar este necesară elaborarea unei strategii de acțiune și a unor acțiuni specifice pentru 

prevenirea abandonului școlar, datorat situației materiale precare, tentațiilor străzii, mediului social și familial din care provin elevii. Educația elevilor cu nevoi 

speciale vizează sprijinirea acestora în vederea atingerii unui nivel individual de dezvoltare prin acumularea experiențelor necesare în școală și în mediul social, 

prin dezvoltarea abilităților necesare pentru învățare, prin acumularea de cunoștințe și deprinderi utile pentru integrarea socio-profesională și pentru viața 

culturală în  

comunitate și prin asigurarea oportunităților și a condițiilor pentru învățarea de-a lungul vieții la diferite niveluri ale educației. Identificarea și susținerea copiilor 

capabili de performanță reprezintă o parte integrantă a politicilor educaționale promovate de MEN  și vizează aplicarea unor principii fundamentale: egalitatea 

de șanse și dreptul la o educație diferențiată pe baza pluralismului educațional. De asemenea școala va urmări dezvoltarea de parteneriate viabile cu mediul de 

afaceri, agenți economici, ONG-uri și va promova și eficientiza serviciilor educaționale pentru copiii cu cerințe educaționale speciale în contextul educației 

incluzive.  

 

OBIECTIV GENERAL: RIDICAREA STANDARDULUI DEMERSULUI DIDACTIC, TRANSFORMAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREPONDERENT REPRODUCTIV 

ÎNTR UN ÎNVĂŢĂMÂNT EURISTIC, FORMATIV: 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

O.2.1. Implementarea măsurilor legislative şi organizatorice pentru corelarea Curriculum-ului Naţionalşi a Curriculum-ului în Decizie Locală cu 

oferta educaţională a Liceului Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau”   

O.2.2. Monitorizarea procesului de predare – învăţare – evaluare din perspectiva dezvoltării competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe  

beneficiarii direcţişi pe cerinţele lor educaţionale 

O.2.3. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor prin aplicarea  Planului de măsuri pentru remediere școlară, a  sistemului de evaluare şi 

notare ritmică  

O.2.4. Dezvoltarea învăţământului  la nivel de unitate 

O.2.5. Promovarea serviciilor educaţionale adaptate la copiii cu cerinţeeducaţionale speciale  
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O.2.6. Susținerea elevilor capabili de performanță pentru participarea la concursuri  și olimpiade școlare - creșterea numărului de elevi 

participanți şi a numărului de premii/ burse școlare de merit 

O.2.7. Susținerea activităților extracurriculare din perspectiva educației nonformaleși informale  

O.2.8. Combaterea absenteismului și abandonului școlar prin măsuri active de identificare a nevoilor beneficiarilor direcţişi de optimizare a 

procesului instructiv-educativ  

O.2.9. Asigurarea  la nivel de unitate școlară a colaborării cu un psiholog școlar voluntar – creșterea numărului de elevi și părinți consiliați 

pentru orientare școlară și profesională și pentru diminuarea fenomenului de absenteism și abandon școlar 

O.2.10. Creșterea utilizării calculatorului și a tabletelor în cadrul procesului instructiv-educativ ca metodă de lucru și pentru activitățile de 

remediere școlară 

Obiectivul specific  Măsuri / acțiuni  Termen  Responsabilități  Parteneri  Resurse/ 

Sursa de  

finanțare  

Indicatori de 

performanță  

1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la educație 
prin  eliminarea discriminării și segregării  

1.Asigurarea 

accesului elevilor 

aparținând 

minorităților prin 

respectarea 

legislației în vigoare  

-permanent  -directori  -ISJ  -  -număr de elevi 
aparținând  
minorităților 

care sunt 

înscriși  la 

școală  

2.  Sprijinirea elevilor cu risc major de abandon  
școlar în vederea diminuării acestor situații  

 

 

 

 

 

 

 

1.Monitorizarea  
zilnică și 
săptămânală a 
frecvenței elevilor la  
ore de către 

profesorul de 

serviciu  

și diriginți  

-permanent  

-conform 
graficului de 
monitorizare  

și a datelor 

de  

ședință CP 

în  

care vor fi 

analizate  

-cadrele 
didacticprof. de 
servici  

-diriginții  

-directori  

-ISJ  -  -nr de 
consiliere cu 
părinții și elevii 
cu risc de 
abandon; 
- existența 
bazei de date 
cu absențele  
înregistrate 
zilnic și  

săptămânal  
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2.Consilierea 

individuală și de 
grup a elevilor și 
părinților acestora  
privind diminuarea 

absenteismului și 

abandonului școlar 

pentru copiii 

aparținând  

grupurilor 

dezavantajate  

 

 

permanent  

Diriginți   

 

Psiholog 

voluntar 

Asociația 

părinților 

Parohia 

ortodoxă 

”Sfinții 

Voievozi” 

Vânători-

Neamț 

- fonduri 

proprii  

-nr. de ore de 

consiliere  
individuală și 

de grup; 

-diminuarea 

absențelor  cu 

5% față anul 

anterior; 

-diminuarea 

abandonului 

școlar cu 2% 

3.Organizarea unui 

proiect ”Școala 

Părinților și a 

Elevilor”, 

implementarea de 

acțiuni noi vizând 

diminuarea 

absențelor 

 

 

-conform 

graficului 

proiectului 

-responsabilul  

Loghin Mihaela 

-Consiliul  

Părinților 

-fonduri 

proprii  

- numărul 
activităților 
derulate în  

proiect pe 

această 

tematică; 

-% de absențe 

redus 

4. Acordarea de 

burse stimulative  

și tabere gratuite 

din partea Primăriei 

pentru rezultate 

școlare meritorii 

 

 

 

-lunar  

 

 

-C.A.  

 

 

Primăria 

Vânători-

Neamț  

Primărie și C.L  

-suma 

acordată de 

Consiliul Local 

-numărul 

beneficiarilor 

de burse de 

merit acordate 

semestrial 

3. Inițierea și  

implementarea de programe  

 

1.Constituirea 
Comisiei de 
combatere a 
abandonului școlar 
la  

nivelul unității  

 

2.  Activități de 

consiliere de grup 

la orele de 

dirigenție pe 

tematica reducerii 

absenteismului și 

abandonului școlar 

-septembrie 

2019 

 

 

-conform 

planificărilor 

diriginților și 

consilierului 

educativ 

 

-directori  

 

 

 

 

-profesori 

diriginți 

-consilier 

educativ 

 

 

 

 

 

-Consiliul de 

Administrație 

 

 

 

 

 

 

Psiholog 

-elevi, 

părinți,consiliul 

claselor 

-  -decizia de 

constituire a 

comisiei  

 

-nr activități 

realizate 
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3. Implicarea 

agenților economici 

parteneri cu școala 

pentru a asigura 

elevilor din 

învățământul 

profesional de 

activități practice 

plătite în timpul 

liber 

 

 

 

Director 

 Maistrul 

instruire PIP 

 

 

-nr de elevi 

remunerați 

4.Dezvoltarea și diversificarea  
parteneriatelor între școală  și mediul de afaceri, 
agenți economici, ONG-uri 

1.Încheierea 
contractelor cadru 
cu agenți economici 
care să asigure 
realizarea practicii 
comasate la toate  
specializările  

-conform 
termenelor  
prevăzute 

de legislația 

în vigoare,  

septembrie 

– octombrie  

2019 

-directori  

-șef catedră 

tehnică  

-maiștri PIP 

-reprezentanți ai 

agenților 

economici  

-reprezentanți 

agenți 

economici  

-  -nr. de 

parteneriate 

realizate  

2. Scriere și 

implementare de  

proiectelor 

europene pentru 

formare 

profesională a 

elevilor și  

profesorilor prin 

programul  

Erasmus+ ( 

acțiunea KA101 și 

KA102)  

-conform 

graficului  

Proiectelor 

ERASMUS + 

-Directori  

 

Comisie proiecte 

-ISJ  

-ANPCDEFP 

- valoarea 

fondurilor 

europene după 

aprobarea 

proiectelor 

-nr proiecte 

aprobate sau 

implementate 

în calitate de 

partener 

5.Sprijinirea elevilor capabili de performanță 
pentru participarea la concursuri  și olimpiade 
școlare, la concursuri cuprinse în calendarul MEN 

1.Identificarea 
elevilor capabili de 
performanță la 
toate disciplinele de  

învățământ prin 

testări   

 permanent  - cadrele 
didactice  
-responsabil 

Comisia 

Olimpiade școlare 

 -venituri 
proprii pentru 
realizarea de 
teste de  
Aptitudini--

pregătire 

suplimentară 

-nr. elevilor 

identificați, 

pregătiți 

-nr de 

premii/mențiuni 

la nivel de 

județ și 

național 

2.Organizarea 
fazelor locale si 
județene ale 
olimpiadelor școlare  

-conform 

graficelor ISJ 

și MEN  

-cadre didactice 
de specialitate  
-Comisia pentru 
olimpiade și  

-directori  

-șefi catedră  

-venituri 

proprii  

-nr de elevi și 

cadre 

participante la 

concursuri și 
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concursuri 

școlare  

olimpiade 

școlare  

3.Organizarea în 

cadrul Zilelor  

Școlii a unor  

concursuri inter- și 

trans disciplinare de 

specialitate  

-mai -directori  

-consilier 

educativ 

-profesori de la 

toate disciplinele  

 -fonduri 

proprii-  

 

-nr.școlilor 

participante și -

-nr.elevilor  

4.Stimularea și 

motivarea cadrelor 

didactice și a 

elevilor participante 

la olimpiade și 

concursuri și 

rezultate 

recunoscute la nivel 

de județ și național 

-semestrul  

I 

-semestrul 

II 

-Ziua 

comunei 

-director  

-C.A 

Directori,Cadre 

didactice, 

Responsabil 

concursuri 

- fonduri  de la  

Consiliul Local  

-nr. de elevi  

cadre implicate 

premiate 

6.Organizarea activității educative privind elevii 
CES 

1.Demersuri pentru 

constituirea unui 

cabinet 

psihopedagogic   

- februarie  -director   

ISJ  

CJRAE 

 Adrese ISJ, 

CJRAE 

2.Asigurarea  de 

consultanță și 

consiliere a elevilor 

defavorizați  

sau capabili de 

performanță și 

familiilor acestora  

-permanent  -diriginți 

Psiholog voluntar  

-părinți  -venituri 

proprii   

-nr.de 

persoane 

consiliate  

3.Reactualizarea 

bazei  de date cu 

copii cu CES  

- permanent  -secretar, director  -diriginți  -  -baza de date 

existentă la 

nivelul 

instituției  

7. Conceperea unui Ghid cu metode de lucru 
pentru cadre didactice  și pentru părinții cu CES. 

1. Identificarea 

metodelor non-

formale pentru 

lucrul cu elevii CES 

și realizarea 

Ghidului  

-mai  -director   

-CA  

-ISJ  

-Comisia  

CEAC  

-fonduri de la 

buget– salarii  

-nr. analize 
efectuate  
-nr. programe 

identificate  

8. Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor 
potențiali ai educației la programele de studii 

1. Promovarea 

ofertei educaționale  
-ianuarie-

iunie  

-director, 

 -coordonator  

programe și 

proiecte 

-director,  

-CA  

-oferta 

educațională, 

Cadre 

didactice 

-înmatricularea 

tuturor  

beneficiari 

potențiali 

arondați școlii 
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9. Implementarea măsurilor legislative şi 

organizatorice pentru corelarea Curriculum-ului 
Național şi a Curriculum-ului în Decizie Locală cu 
oferta educațională 

1. Identificarea 

nevoilor pentru  

CDL  

-anual, în 

luna 

septembrie  

-director,   

-CA,  

-Comisie 

curriculum  

-ISJ  

-CCD  

-parteneri 

agenți 

economici  

-Curriculum 

Național, 
resurse 
umane, 
resurse 
financiare, 
resurse  
materiale,  

resurse  

informaționale  

 

-Curriculum  

Național şi CDL 

–uri avizate și 

implementate  

2. Propuneri CDL, 

avizare, aprobare 

CDL  

-anual, în 

luna 

septembrie  

-director,   

-CA,  

-Comisie 

curriculum  

-ISJ  

-CCD  

-parteneri 

agenți 

economici  

-Curriculum 

Național, 
resurse 
umane, 
resurse 
financiare, 
resurse  
materiale,  

resurse  

informaționale  

 

-Curriculum  

Național şi CDL 

avizate și 

implementate  

3. Alocarea de 

resurse pentru 

aplicarea CDL  prin 

creșterea suprafeței 

lotului școlar, 

înființarea unui 

solar pe lotul școlar 

Octombrie  - 

martie2020 

-director,   

-CA,  

-Comisie 

curriculum  

-ISJ  

-CCD  

-parteneri 

agenți 

economici  

-Curriculum 
Național, 
resurse 
umane, 
resurse 
financiare, 
resurse  
materiale,  

resurse  

informaționale  

 

-Curriculum  

Naţionalşi CDL 

avizate și 

implementate  

10. Monitorizarea procesului de  
predare – învățare – evaluare din perspectiva 

1. Asistențe la ore  

 
-permanent  

-director  

-coordonator  

CEAC  

-toate cadrele 

didactice  

-elevi  

 

-resurse 
umane, 
resurse 
materiale şi 
financiare, 
resurse  

informaționale  

-nr de asistență 

efectuate 

-% de elevi cu 

rezultate 

școlare 

îmbunătățite  

2. Chestionarea 

beneficiarilor direcţi 

semestrial -Director 

-Coordonator 

CEAC 

  
-venituri 

proprii  

învățare – 

evaluare 

monitorizat  



 

45 

TS.3. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului din școală, valorizării resurselor umane prin prin programe/proiecte 

naționale/regionale/județene/europene. Promovarea bunelor practici educaționale în vederea susținerii unei educații de calitate, prin cadre 

didactice  dedicate, bine pregătite capabile să facă față noilor provocări la care este supus învățământul dar și pentru ca formabilii(elevii) să fie 

competitivi pe piața muncii europene 

CONTEXT 

Schimbările succesive intervenite în educație implică o pregătire permanentă a cadrelor didactice. Implementarea noilor metode asigură o  

creștere a calității  actului didactic dacă profesorii le  aplică optim  

 

OBIECTIV GENERAL: Proiectarea unui sistem de predare și evaluare a elevilor prin formarea și dezvoltarea continuă a cadrelor didactice 

Obiective specifice: 

O.3.1.Evaluarea anuală a performanțelor individuale ale personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic utilizând indicatori de performanţă 

adecvați 

O.3.2.Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic şi crearea de oportunităţi de 

formare continuă  

O.3.3. Realizarea și aplicarea la nivel de unitate școlară, cercuri pedagogice de proiecte în urma cursurilor de formare profesională prin 

proiectul ERASMUS + ”SKILLS 4 INCLUSION” 

O. 3.4. Scrierea și aplicarea a cel puțin un proiect ERASMUS + anual 

Obiectivul specific  Măsuri / 

acțiuni  

Termen  Responsabilități  Parteneri  Resurse/ 

Sursa de  

finanțare  

Indicatori de 

performanță  

1.Evaluarea permanentă și obiectivă precum și 

consilierea cadrelor didactice prin  inspecții curente, 

speciale și sprijinirea cadrelor debutante/necalificate 

1.Realizarea de 

asistențe la ore 

pentru 

monitorizarea și 

utilizarea unor 

strategii și 

metode 

didactice 

moderne  

-conform 

graficului de 

asistențe  

-directori -

șefi catedră  

Cadre 

didactice 

membri C.A 

CEAC  

-Comisia  

CEAC  

- venituri 
proprii 

multiplicare 
fișe  

asistențe  

-nr. de 

asistențe 

realizate și % 

rezultate 

școlare 

remediate 

2. 
Monitorizarea 
și consilierea  
profesorilor  
nou veniți în 

școală și  a 

-permanent  -directori  

-șefi catedră  

-cadre didactice 

cu experiență  

-ISJ  -  -nr. de cadre 

didactice 

debutante sau 

nou venite în 

școală 

consiliate  
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profesorilor 

debutanți  

3.Participarea la 

cursuri de 

formare pentru 

profesorii 

debutanți  și 

suplinitori 

 

-conform 

graficelor 

ISJ și CCD   

-cadre didactice 
debutante  

-responsabil 

formare 

continuă  

 

-ISJ  

-CCD  

-venituri 
proprii 
-venituri 

individuale 

ale 

profesorilor 

debutanți  

-nr de 

debutanți 

formați  

4.Portofoliului  
electronic  al 

profesorului 

debutant  

elaborat în 

școală și 

postat pe 

site  

- an școlar   

-profesori 

debutanți  

-responsabil 

formare continuă  

-inginer de 
sistem  
 

 

-ISJ  

-CCD  

-  -nr. de  

accesări 

ale site-

ului școlii  

5.Identificarea 
celor mai 
atractive cursuri 
de  
formare pentru 
toate cadrele 
didactice și  
participarea 

acestora  

lacursuri în 

funcție de 

nevoile lor de 

formare  

-conform 
graficelor  
ofertelor de 

formare  

-responsabilul cu 

perfecționarea   

-directori  

-CCD Neamț 

-ISJ  

-alți furnizori 
de formare  

(universități)  

-fonduri 
proprii  
-venituri 

individuale  

-nr. cadre 

didactice 

participante la 

cursuri 

formare / 

mobilități 

accesate  

6. 

Comunicarea 

directă cu  

cadrele didactice 

interesate de 

propria 

dezvoltare 

profesională  

-permanent  -responsabil cu 

perfecționarea  

-directori  

-ISJ  

-CCD  

-  -nr. 
comunicărilor 
de pe grupul 
școlii  

și al celor 

directe- face 

to face  

 
7. Actualizarea  
bazei de date 
cuprinzând 

cadrele didactice 

-noiembrie -

decembrie  

-responsabil cu 

perfecționarea  

-ISJ  

 

-  -existența 

bazei de date 
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participante la 

cursuri de 
formare dar și a 
celor care nu au 

acumulat  

90 credite 

transferabile 

reactualizată 

la nivelul școlii   

2. Realizarea de activități metodico – științifice, de 

formare  la nivel local,  județean sau național de către 

profesori pentru creșterea calității educației  

 

1.Realizarea 

de  activități  

metodico 

științifice, 

prin rotația 

profesorilor,  

în  

cadrul fiecărei 

catedre și 

comisii- cel 

puțin 1 

activitate/ 

semestru  

-conform 
planurilor  
manageriale 

ale 

catedrelor  

-șefi de catedre 

-directori  

- 

psihopedagog  

-CJRAE  

-venituri 
proprii pentru 
materiale  

necesare 

realizării 

activităților  

-nr. de 

activități 

realizate în 

catedre și 

comisii  

2.Organizarea 

unui simpozion 

științific la nivel 

național cu  

participare 

internațională  

cu ocazia 

Concursului 

”Copilăria un 

poem” 

-iulie  -directori  

-șefi de catedre  

-șefi comisii  

-ISJ  

-CCD  

-instituții 

partenere de  

învățământ 

preuniversitar  

-taxa de 

participare  

-sponsorizări  

 

-nr. de cadre 
didactice  

participante cu 

lucrări   

3.Diseminarea 
rezultatelor 
mobilităților  de 
formare 
continuă prin  
programe 

europene 

 

-conform 

calendarului 

individual 

-cadre didactice 
de diverse  

specialități  

-responsabilul cu 

proiecte 

internaționale  

-ANPCDEF 

 

-  -Nr de 

vizualizări ale 

raport final 

proiect 

SKILLS 4 

INCLUSION 

diseminat pe 

site-ul școlii, 

cont 

facebook, 

youtoube 
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4. Participarea 

cadrelor 
didactice la 
diverse   
conferințe, 
simpozioane, 
sesiuni de 
comunicări  
științifice pe 

domeniul lor de 

competență  

-conform 

calendarului  
ISJ și al altor 

instituții de 

învățământ   

-directori  

-cadre didactice  

-ISJ  

-CCD  

-instutuții de 
învățămînt 
din țară sau 

străinătate  

-fonduri 

proprii 

individuale- 

funcție de 

solicitările 

organizatorilor  

-nr. de lucrări 

și articole 

publicate  

Învățarea prin diseminarea bunelor practici 

5. Activități 

practice în 
cadrul lecțiilor 
comisiilor 
metodice din 
partea celor 11 
cadre didactice 
participante la 
cursuri 
ERASMUS + în 
Italia și Spania 

Conform 

graficului 
întocmit de 
cele 11 cadre 
didactice 

-responsabil 

proiecte 

-cadre didactice 

ISJ 

Cadre 

didactice din 

alte unități 

școlare 

Fonduri 

proprii 

-nr de 

activități la 

clasă și în 

școală 

 

 

 

 

 

 

6.Activități de 

învățare scriere 
proiecte 
ERASMUS + 
 

Decembrie  Responsabil 

proiecte 

cadre didactice 

beneficiare 

proiect Spania 

Cadre 

didactice 

Fonduri 

proprii 

Nr participanți 

8. Scriere și 
aplicareproiect 
ERASMUS + 

Decembrie-
februarie 

Responsabil 

proiecte 

2 cadre 

didactice 

formate Spania 

Comisia 

proiecte 

Fonduri 

proprii 

Nr proiecte 

aprobate de 

ANPCDEFP 

 

Colaborarea cu C.C.D. în formarea continuă, ca principal 

furnizor/ ofertant, în acord cu nevoile profesionale ale 

cadrelor didactice  

1. Participarea  
cadrelor 
didactice la 
cursuri  

de formare 

inițiate de CCD  

(cei debutanți 

sau care nu au 

acumulat 90 

credite 

transferabile)  

- conform 
graficului  
activităților  

de formare 

a  

CCD   

-profesorii școlii  -ISJ  

-CCD  

- cursuri  prin  

CCD  

-profesori 
debutanți sau 
care nu au  
acumulat 90 

credite 

transferabile  

2. 

Valorificarea și 

 mai   -directori  

-consilier 
educativ  

 

-mass media  

-CCD  

- fonduri 

proprii  

-nr de 

exemple 
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diseminarea  

informațiilor  

și a exemplelor 
de bună practică 
din cadrul  
activității 

Școala Altfel    

” Să știi mai 
multe, să fii mai 
bun”  

-reprezentantul  

Consiliului 

Elevilor  

-ISJ  valorificate și 

diseminate    

 

3. Dezvoltarea 
potențialului 
personal și 
creativ al 
elevilor prin  
participarea la 

activități diverse 

și motivante   

 

-săptămâna  

"Școala  

Altfel-. Să 

știi mai 

multe, să  

fii mai 

bun”,   

-mai 

-consilier 

educativ  

-psiholog școlar  

-Consiliul  

Reprezentativ 

al Elevilor pe 

școală  

-fonduri 

proprii   

- nr. de 

persoane 

implicate în 

dezbatere  

TS4. Implicarea mai accentuată a partenerilor educaţionali din comunitatea locală în soluţionarea problemelor şcolii. 

CONTEXT 

 

Interacțiunea socială devine eficientă atunci când strategiile de colaborare și parteneriat au la bază obiective clare, nevoi reale și relații de calitate care se 

construiesc în timp prin încredere, loialitate, responsabilitate și respectarea angajamentelor. Constituită ca un sistem deschis, școala trebuie să răspundă 

necesităților sociale, exigențelor comunității din care face parte, să dezvolte și să mențină legăturile cu partenerii sociali și cu autoritățile. Managementul 

relațional consideră partenerii educaționali drept o soluție optimă pentru problemele cu care se confruntă învățământul românesc  

OBIECTIV GENERAL: Accesul la un învățământ de calitate prin parteneriate multiple pentru dezvoltarea instituțională durabilă 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

O.4.1.Realizarea unei depline concordanțe între interesele elevilor de dezvoltare a personalității și oferta educaţională a Liceului Tehnologic 

”Arhimandrit Chiriac Nicolau”   

O.4.2.Dezvoltarea la elevi a spiritului  civic, a antreprenorial, voluntariatului și multiculturalismului  

O.4.3.Promovarea imaginii școlii  în comunitatea locală  

O.4.4.Promovarea de parteneriate pe plan local, regional şinaţional 
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Obiectivul specific  Măsuri / 

acțiuni  

Termen  Responsabilități  Parteneri  Resurse/ 

Sursa de  

finanțare  

Indicatori de 

performanță  

1. Armonizarea intereselor legate de dezvoltarea  
personală a  

individului cu cele ale comunității  
imediate, locale și regionale și cu  
solicitările societății actuale  
 

1.Organizarea 
alegerilor la 
nivelul unității 
pentru Consiliul 
Elevilor  
- Stabilirea 

sarcinilor fiecărui 

membru  

-septembrie  

 

-consilier 

educativ  

-cadre 

didactice  

-diriginți  

-fonduri 

proprii ale 

școlii-pentru 

ateriale 

publicitare 

necesare la 

alegeri  

-rezultatele 

alegerilor  

2. Organizarea 

la nivelul 

unității  

alegerii  

reprezentantului 

elevilor  

în CA  

-septembrie  -președintele CE  

-prof Roxana 

Adiaconiței 

-elevi  -fonduri proprii  -rezultatul 

alegerilor  

3.  Realizarea 
unor  activități în 
parteneriat cu  
Inspectoratul de 

Poliție,  

ONG-uri pentru 
combaterea 
violenței, 
prevenirea 
traficului de ființe 
umane și 
protecția datelor 
de interes 
personal 

-octombrie  

-decembrie 

aprilie 

-Loghin Mihaela 
Adiaconiței  
Roxana  
Florean Elisabeta 
Andrioaia 
Cristina-Mioara 

-Inspectoratul 

de Poliția 

Locală,  

Parohiile 

Ortodoxe 

Parcul Natural 

Vânători-

Neamț 

 

-fonduri proprii  

- fotografii și 

clipuri 

realizate în 

timpul 

activităților;  

-acorduri de 

parteneriat  

-nr de procese 

verbale 

existente în  

uram 

activităților 

desfășurate 

2.Implementarea de măsuri diverse și eficiente în  
vederea diminuării situațiilor de violență în școli 

 Participarea 
elevilor și a 
cadrelor didactice 
la activități 
organizate de  

Poliția Tg 
Neamț pe 
tematica 
legislației  

aplicabile în 

domeniul  

-în funcție de 
disponibilitatea  
reprezentanților  

Poliției   

-diriginți  

-prof. Roxana 

Adiaconiței 

 

 

-  -creșterea 

gradului de 

siguranță în 

școală și de  

cunoaștere a  

legislației 

specifice  

aplicabile 

împotriva 

violenței  
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exercitării 

violenței 

interumane  

Implicarea 

elevilor  

în activități de 
voluntariat:  
Ziua 

Antiviolență,Ziua 

Pământului,  

Patrula de 

reciclare, etc  

-februarie  

-aprilie  

-consilier 
educativ  

-diriginți  

-profesori  

reprezentanții 
Asociației 
Antidrog  

-Poliția,   

-ONG-uri  

 

-fonduri proprii 

-sponsorizări 
cadre didactice  

-nr. 

elevi și 

profesori  

implicați în 

activități  

 Organizarea 

unei activități 

ample de  

combatere a 

violenței școlare 

prin dezbatere la  

nivelul școlii cu  

participarea 

majorității  

elevilor: ”NU 

VIOLENȚEI ȘI 

AGRESIUNII!” 

-mai  -consilier 
educativ  

-responsabil 
Comisie 
prevenire și 
combatere a 
violenței 

-diriginți  

reprezentantul 
Poliției, 
-ONG-uri  

- venituri proprii -elevi 
participanți la 
activitate  
-proces verbal  

-fotografii  

3. Dezvoltarea spiritului civic,  voluntariatului, 

multiculturalismului- competențe cheie ale elevilor  

prin participarea la activități diverse caracteristice  

unei societăți complexe, dinamice  

 

1.Participarea 

tuturor 

diriginților și 

elevilor la 

proiectul 

regional 

„Ana are 

….mere!”  

-septembrie- 

noiembrie 

 

-consilier 
educativ  

-diriginți  

Parcul Natural 

Vânători-

Neamț 

 

 

-număr elevi 
implicați și  

profesori 

implicați  

-cantitatea de 

produse 

donată 

 

2.Implicarea 
unui număr cât 
mai mare de 
elevi în  
activități din 

cadrul SNAC  

și a proiectelor 

educative din 

calendarul CAEJ  

-conform 
calendarului  
ISJ și datelor 
activităților  
din proiectele 

aprobate  

 

-consilier 
educativ 
-cadre didactice  
 

 

-ISJ  

-ONG-uri  

 

-fonduri proprii 

-nr. de elevi 

participanți 

și nr de copii 

beneficiari;nr 

premii obținute 

-panouri, 

mape, 

fotografii, mass 

media  

3.Participarea 
elevilor la 

-conform 
calendarului  

-consilier 
educativ  

-ISJ  

-ONG-uri  

 

-fonduri proprii -nr. de 

elevi 
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concursuri pe 

teme de  

mediu și  

concursuri 

școlare și 

extrașcolare  

 

ISJ și al 

instituțiilor 

oragnizatoare 

-profesori de 

protecția  
mediului  

-comisia pentru 

reviste școlare  

participanți/ 

nr  premii  

4.Dezvoltarea și 
implementarea 
planului de 
acțiune al SNAC 

din școală  

-an școlar  -comisia SNAC  

la nivel de 

școală  

-ISJ  

-ONG-uri  

-asociații  

-  -atragerea  

de noi 

parteneri în 

cadrul 

activității 

SNAC  

5.Diseminarea și 
popularizarea 
rezultatelor  
activităților  

extracurriculare 

și  de voluntariat 

pe site-ul și 

facebook-ul școlii  

-permanent  -ing. de sistem  

-consilier 
educativ  
-responsabil  

SNAC  

-elevi  -  -existența 

dovezilor pe 

site-ul școlii  

6.Implicarea și 
reluarea 
parteneriatelor cu 
Junior  
Achievement 

România  

-conform  

graficului și 

permanent  

-prof. Florean 

Elisabeta 

-JAR 

România  

-  -dezvoltarea 

competențelor 

de 

antreprenoriat 

7. Funcționarea 
permanentă a 
Clubului  

”ECOMIL 2002”  

-conform 
programului  
Clubului  

 ECOMIL 2002   - nr. de 

activități ale  

Clubului 

„ECOMIL „  

8.Derularea de 
spectacole / 
activități 
educative 
specifice pentru 
marcarea  
momentelor 

semnificative din 

viața educației și 

a școlii, ( Ziua 

Educației, Ziua 

Națională, 

Sărbătoarea de 

Crăciun,  

-5 octombrie ; 

1 Decembrie, 

-20 decembrie  

-24 ianuarie  

-aprilie 

-consilier 
educativ  

-diriginți  

-prof. limba 

română  

Asociația 

Vovidenia 

-fonduri proprii - nr. de 

activități 

realizate  
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Ziua Unirii - 24 

ianuarie,  

4. Promovarea cetățeniei active și a dialogului  

intercultural prin parteneriate cu instituții  relevante, 
cu mediul cultural ieșean și realizarea de activități de 
impact în viața școlii  

1.Realizarea 
unor 
parteneriate  
cu:  Biblioteca 
comunală,  
P.N.V.N., 
Asociația 
Vovidenia, 
Centrul de 
cultură socio-

cultural ”Sfânta 
Teodora”,  în 
vederea 
desfășurării 
unor activități  

de impact  

-permanent  -consilier 
educativ  
-responsabil 

activități 

extrașcolare  

Biblioteca, 
Asociația 
Vovidenia  

-  -nr. de 

parteneriate 

realizate  

5. Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului 
de partener educativ al părinţilor 
 

1. Organizarea de 

consultații, 

lectorate cu  

părinții  

-permanent  

-consilier 
educativ  

-diriginţi 

-directori  

-părinți  

-resurse umane, 
resurse 
materiale şi 
financiare, 

resurse 

informaţionale 

-venituri proprii 
 

-nr. activităţi 

realizate pentru 

părinţi 

-creşterea 

implicării 

părinţilor în 

activitatea 

şcolii 

6. Identificarea și valorificarea oportunităţilor pentru 

dezvoltarea şi implementarea unor proiecte 

educaţionale complexe 

1. Consultarea 

elevilor  

 
-permanent și 
conform  
graficelor de 

desfășurare  

-consilier 
educativ  

-diriginţi 

-directori   

-diriginţi,   

-responsabili 

comisii 

metodice  

-resurse umane, 
resurse 
materiale şi 
financiare   
-resurse 

informaţionale 

-venituri proprii  
 

-nr. proiecte 

educaţionale 

-creşterea cu 
5% față de 
anul anterior a 
nr. de proiecte  

educaţionale 

2. Elaborarea 
proiectelor 
educaţionale 
complexe  

3. 
Desfăşurarea 
proiectelor  

7. Promovarea imaginii școlii încomunitatea locală, 
bazată pe principii de marketing educaţional 

1. Promovarea 
liceului în mass-
media scrisă 
printr-un număr 
de 3 articole și 2 
evenimente TV  
 

-septembrie -

octombrie  

- martie-mai  

-iulie  

 

 

 

 

 

 

-director,   

-coordonator  

Comisie de 
promovare a 
imaginii  

-diriginţi 

- responsabili 
comisii metodice  
 

 

-mass-media  

 

 

 

 

 

 

 

 

-CJRAE  

-resurse umane, 
resurse 
materiale şi 
financiare, 

resurse 

informaţionale 

 

 

 

 

-nr. activităţi 
organizate în  

comunitatea 

locală  

 

-nr. de 

materiale 

elaborate  

 

2. Elaborarea de 
materiale de 
promovare: 
pliante, broşuri, 
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afişe, spoturi 

publicitare  

 

 

-permanent  

 

 

 

-director,   

-coordonator  

Comisie de 
promovare a 
imaginii  
 

 

 

 

 

 

-venituri proprii  

- venituri proprii 

-nr. activităţi 

de promovare 
a  

imaginii şcolii 

-creşterea cu 
10% a nr. 
activităţi 

organizate în  

comunitatea 

locală  

 

-creşterea cu 

10% a nr. de 

activităţi de 

promovare a 

imaginii şcolii 

3. 
Organizarea de 
evenimente 
publice pentru 
promovarea 
şcolii 

 

8. Promovarea de parteneriate pe plan local, regional 

şinaţional 

1. Identificarea 

oportunităţilor 

 

-permanent  
-director,   

-director adjunct  

-diriginţi,   

-responsabili 

comisii 

metodice  

-resurse 
umane, resurse 
materiale şi 
financiare, 

resurse 

informaţionale 

 

-venituri proprii  

-nr. 

parteneriate  

-creşterea cu 

10% a nr. de 

parteneriate  

2. Elaborarea 
parteneriatelor  

 

3. Desfăşurarea 
parteneriatelor  

TS5. Susținerea și dezvoltarea educației permanente și a educației adulților 

CONTEXT 

Schimbările intervenite în viața școlii ne-au demonstrate că familia, respectiv părinții nu sunt suficient de implicate în activitățile instructiv- educative 

derulate în instituție, răspunsurile fiind sporadice și ne-au determinat să căutam soluții eficiente și convingătoare pentru a-i aduce “mai aproape de școală”.  

Schimbările și fluctuațiile de pe piața muncii, creșterea șomajului sau dispariția unor  locuri de muncă influențează mișcarea forței de muncă  

spre alte domenii decât cele de formare inițială, ceea ce implică și o adaptare a ofertei școlare pentru adulți.  

 

OBIECTIV GENERAL: ADAPTAREA OFERTEI ȘCOLARE PENTRU ADULȚI: 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

O.5.1.Organizarea unui proiect educațional  ”Școala Părinților”   

O.5.2. Implementarea Programului ”A DOUA ȘANSĂ” 
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Obiectiv specific   Măsuri / acțiuni  Termen  Responsabilități  Parteneri  Resurse/ Sursa de  

finanțare  

Indicatori de 

performanță  

1.Organizarea unui   
Proiect educațional 

”Școala Părinților și 

elevilor”  

1.Organizarea unor activități 
cu rol informativ  pentru 
responsabilizarea părinților și 
de îmbunătățire a relației  
părinți-copii la nivelul  

școlii  

-noiembrie  

 -iulie  

-Director adjunct 
Consilier educativ 
Diriginți 
învățători  

 -fonduri proprii  

-materiale promoționale  

 

-nr. de părinți și 

eleviparticipanți 

2. Implementarea 

Programului ”A Doua 
Șansă” 

2. Derularea activităților 

educative pentru clasele I, a 
V-a și a X-a ADS 

Octombrie-iulie Director 

Responsabil ADS 

ISJ Neamț 

Consiliul Local 

Cadre didactice  

 

 

       

TS6. Compatibilizarea  sistemului de învățământ  românesc  cu cel European   

 

CONTEXT:  

Școala își propune să le asigure un viitor european elevilor, șanse egale de afirmare și integrare socio-profesională a acestora, să creeze 

condițiile obținerii de satisfacții profesionale pentru toți cei care lucrează în instituție, să realizeze un parteneriat școală-părinți-comunitate 

locală, raportându-se permanent la standardele și bunele practici ale UE 

OBIECTIV GENERAL : ALINIEREA LA STANDARDELE EUROPENE PRIN PROIECTE ȘI PARTENERIATE INTERNAȚIONALE 

OBIETIVE SPECIFICE:  

O.6.1. Identificarea tuturor posibilităților de compatibilizare a sistemului de învățământ din școală cu cel European   

O.6.2  Dezvoltarea și implementarea   proiectelor educaționale viabile și în acord cu nevoile  și interesele elevilor, a unui proiect ERASMUS + și a proiectului 

DIGITALIADA. 

O. 6.3. Diseminarea  rezultatelor proiectelor ERASMUS + implementat în anul școlar anterior. 

 O.6.4. Scrierea unui nou proiect ERASMUS + de formare profesională VET, pentru elevii din învățământ profesional. 

 

 

Obiective specifice Măsuri / acțiuni  Termen  Responsabilități  Parteneri  Resurse/ Sursa de  

finanțare  

Indicatori de performanță  

 

1.Realizarea tuturor 
demersurilor  
privind  
compatibilizarea 
sistemului de  

1.Inițierea unor proiecte 
educative cuprinse în CAEN, 
CAEJ  și continuarea celor 
cuprinse în anii anteriori în 
calendar 

 

-conform 
calendarului  
MEN, al  

Agenției  

Naționale  

 

-director  

-consilier 
educativ - 

 

-ANPCDEFP  

-parteneri 

europeni  

-fonduri UE   -nr. de proiecte aprobate  
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învățământ al școlii  

cu învățământul 

european  

4.Reorganizarea și 
actualizarea permanentă a  
site-ului școlii pentru o  

mai bună vizibilitate și 

promovare a școlii  

-permanent   -inginer de 
sistem  

 -fonduri proprii 

2. Dezvoltarea și 
implementarea unor 
proiecte  
educaționale  

complexe și diverse 

la nivelul școlii  

1. Identificarea unor noi 

parteneri pentru inițierea 

unor  proiecte în  

colaborare, în scopul  

dezvoltării competențelor  

cheie   

-noiembrie  

 

 

 

 -responsabil 
proiecte  
europene  

 

 

 

-baze de date 

agenții  

europene  

 

 

 

-  

 

 

 

 

Implementarea proiectelor 

la care școala este 

beneficiar/grup 

țintă/partener 

Conform 

graficului de 

diseminare 

 Echipa proiect UE Nr diseminări 

3. Scrierea de 

proiecte ERASMUS 

eligibile pentru IP 3 

și cadre didactice 

Scrierea și aplicarea unui 

proiect ERAMUS + de 

formare profesională VET, 

pentru elevii din 

învățământul profesional 

Conform 

calendarului 

agenției 

Responsabil 

proiecte 

Cele 2 cadre 

didactice formate 

în Spania 

externi Program ERASMUS 

+ 

Nr proiecte aplicate și 

câștigate 

4.Completarea  
infrastructurii școlii 

și echipamentelor  
necesare unui proces 

instructiv-educativ 

de calitate 

1. Asigurarea dotărilor 
necesare pentru realizarea  
unui demers educațional de 
calitate   
 2.  Reamenajarea 

cabinetelor/ laboratoarelor/ 

dezvoltarea lotului școlar la 

standarde de calitate. 

3. Dezvoltarea bazei 

didactice prin extinderea la 

3 solarii de la 2; 

Construirea unei sere cu 

ajutorul Consiliului Local 

-permanent  

 

 

 

-permanent 

 -directori 

-contabil  

 

-directori, 

Contabil 

Profesori IP 

 

-60000 lei pentru 

gard stradă 

-40000 lei pentru 

extindere 

monitorizare 

audio/video; 

dotare școală 

-20000 lei pentru 

dotarea bucătăriei 

GPP, spațiilor de 

joacă, etc  

-40000 lei pentru 

lotul școlar 

-Bugetul școliii 

            

TS7. T.7. Crearea condițiilor optime de siguranță și securitate instituțională, tuturor grupelor de interes, din unitatea școlară și facilitarea 

schimbului de informații.   

 

CONTEXT:  

Școala își propune să le asigure un viitor european elevilor, șanse egale de afirmare și integrare socio-profesională a acestora, să creeze 

condițiile obținerii de siguranță fizică și confort psihic pentru elevi și toți cei care lucrează în instituție. 
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OBIECTIV GENERAL : Eficientizarea  condițiilor  de siguranță și securitate instituțională din unitatea școlară și  facilitarea schimbului de 

informații.  

O.7.1. Extinderea  monitorizării audio-video la toate structurile unității școlare  

O.7.2  Extinderea monitorizării audio-video cu circuit integrat în sălile de clasă la nivelul tutuor structurilor 

 

Obiective specifice Măsuri / acțiuni  Termen  Responsabilități  Parteneri  Resurse/ Sursa de  

finanțare  

Indicatori de 

performanță  

1.Realizarea unui 

raport de risc pentru 

siguranța elevilor și 

angajaților 

structurilor  școlare 

Lunca și Nemțișor și 

prezentarea în CA și 

Consiliul Local  

2.Realizarea unui 

Raport în baza 

constatărilor la fața 

locului privind 

necesitatea instalării 

de gratii și sistem de 

alarmă pentru cele 

două structuri 

arondate, de la Lunca 

și Nemțișor și 

instalare de camere 

video pentru 

monitorizare în 

exteriorul clădirilor 

Realizarea rețelei de 
monitorizare audio-video 

exterioară corpului de 

clase. 
 
Instalarea sistemelor de 
alarmă la structurile 
respective și gratii la 
geamuri. 

 

Ianuarie-

februarie 

C.A. 

Director 

Administrator 

financiar 

Primăria și C.L Buget local 
 

Rețea de monitorizare 

funcțională 

3.Monitorizarea 

audio-video cu circuit 

integrat extinsă în 

spațiile interioare 

rămase nerezolvate în 

corpul liceului, al 

Grădiniței cu Program 

Dotarea sălilor de clasă 
cu rețea de monitorizare 
internă pentru o mai 
bună monitorizare a 
respectării 

regulamentului intern și 

regulilor de pandemie 
 

Ianuarie-

februarie 

C.A, 

Director, 

administrator 

financiar 

 

 

Rețea cu circuit 
închis funcțională 

Buget alocat pentru 

achiziționare/instalare 

sistem alarmă/gratii 

Documente legislative 

în vigoare 

Buget local 
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Prelungit; structurile 

Lunca, Nemțișor și la 

structura nr. 2 

4.Asigurare pază 

umană la toate 

structurile și sediul 

unității școlare pentru 

perioada programului 

școlar zilnic 

Asigurarea pazei umane 
pentru toate structurile 
pe parcursul programului 
școlar 
 

Mai-iunie CA 

Directori 

 

Pază umană Consiliul Local al 
Primăriei Vânători 
 

Pază umană: 4 

persoane  

 

PARTEA A IV-A 
MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 
 
Proiectul de Dezvoltare Instituțională va monitorizat și evaluat periodic, iar în baza rezultatelor monitorizării atingerii fiecărui obiectiv pentru fiecare 

prioritate în parte se vor stabili măsuri astfel încât până la sfârșitul perioadei de referință raportul dintre rezultatele obținute și cele intenționate  va fi 
corespunzător celor preconizate încă de la începutul documentului. 

MONITORIZARE: 
a. Elaborarea graficului unic de monitorizare şi control; 
b. Fișă tip de asistență - Rapoarte şi procese verbale; 
c. Rapoarte semestriale şi anuale; 
d. Existența şi aplicarea procedurilor; 
e. Rapoarte de evaluare internă a calității; 
f. Baza de date a Liceului Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu”; 
g. Planuri remediale, fişe de monitorizare a activității; 
h. Ședinţe de analiză în Consiliul de administrație privind impactul aplicării proiectului de dezvoltare instituţională; 
i. Portofoliile profesorilor; 
j. Chestionare inițiale şi finale. 

 
 

EVALUARE: 
 
a. autoevaluare anuală, efectuată în baza planurilor operaţionale anuale de activitate, rezultatele desprinse fiind incluse în raportul anual; 
b. evaluare finală, realizată în ultimul an de implementare, rezultatele fiind incluse în Raportul de evaluare finală; 
c. evaluare ocazională în funcție de inspecțiile externe ( ARACIP, ISJ NEAMȚ) 


