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  NNrr..  11994488//  2244..0099..22001199  

 

Anul școlar 2019 - 2020 

I Asigurarea calității educației prin aplicarea noilor reglementări legislative și prin corelarea politicilor 

educaționale cu acțiunile promovate la nivel european  

DIRECŢIA STRATEGICĂ 1: Aplicarea învățării centrate pe elev şi folosirea strategiilor bazate pe cooperare şi interactivitate 

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ Parteneri Indicatori de realizare 

Asigurarea accesului tuturor 

copiilor la educație; eliminarea 

oricăror forme de discriminare și 

segregare 

Monitorizarea respectării 

legislației în vigoare cu privire la 

procesul de desegregare și a 

integrării copiilor străini permanent 

Directorii 

Responsabilii de catedre și 

comisii metodice 

Consilierul școlar 

Mediatorul școlar  

Asociația părinților 

Consiliul local 

Inexistența unor cazuri de 

discriminare, segregare 

Monitorizarea procesului de Efectuarea de inspecții la clasă conform Directorii Creșterea gradului de 

PPLLAANN  OOPPEERRAAȚȚIIOONNAALL 
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învățare din perspectiva dezvoltării 

competențelor cheie și a învățării 

centrate pe elev 

Realizare unor demersuri 

didactice din perspectiva 

învățământului centrat pe elev și 

a formării competențelor cheie 

graficului Responsabilii de catedre și 

comisii metodice 

Responsabilul CEAC 

implicare a elevilor în 

activitățile școlare 

Îmbunătățirea calității 

serviciilor educaționale 

Promovarea şi eficientizarea 

serviciilor educaţionale pentru copii 

cu cerinţe educaţionale speciale în 

contextul educației incluzive  

 

Diseminarea unor informaţii 

privind strategiile de diferenţiere 

şi individualizare a  

învăţării la elevul cu  

CES integrat - ateliere  

de lucru 

permanent 

Director  

Consilier şcolar  

C.J.R.A.E.  

O.N.G.-uri 

Implicarea unui număr de 

cadre didactice pentru  

dezvoltarea practicilor de  

lucru incluzive 

Încurajarea şi susţinerea excelenţei 

în educaţie, a performanţelor 

elevilor cu aptitudini înalte prin 

organizarea olimpiadelor, 

concursurilor şi valorizarea 

rezultatelor deosebite obţinute  

 

Identificarea, încurajarea şi 

pregătirea elevilor cu aptitudini 

înalte în vederea participării la  

concursurile şi olimpiadele 

şcolare  

Stimularea participării elevilor la 

concursurile şi olimpiadele 

şcolare, prin popularizarea în  

mass - media şi pe site-ul  

școlii a rezultatelor obţinute, 

organizarea de festivităţi de 

premiere  

 

permanent 

Director  

Responsabil al Comisiei 

pentru organizarea 

olimpiadelor şcolare 

Asociaţia părinţilor,  

autorităţile locale,  

O.N.G.- uri  

 

Calificarea unui  

număr mai mare de elevi la 

etape judeţene şi naţionale  

Creşterea numărului de 

cadre didactice care au elevi 

cu  

rezultate deosebite  
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DIRECŢIA STRATEGICĂ 2:  Programarea activităţii şcolare 

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ Parteneri Indicatori de 

realizare 

Îmbunătățirea calității managementului 

educațional 

Crearea și menținerea unui ethos școlar  

adecvat asigurării calității în educație 

Participarea directorilor la activitățile 

metodice 

permanent 

Directorii 

Responsabilii de catedre 

și comisie metodică 

Fișele de evaluare a 

lecțiilor 

Creșterea calității în educație prin 

monitorizarea implementării programelor 

școlare la toate nivelurile de învățământ 

 

Asigurarea aplicării  Curriculumului 

național, în conformitate cu planurile 

cadru și programele școlare în vigoare 

Adaptarea/diversificarea CDȘ-ului 

permanent 

Directorii 

Responsabilii de catedre 

și comisie metodică 

 

Parcurgerea 

integrală a materiei 

conform 

planificărilor 

calendaristice 

Inițierea și implementarea de programe 

educaționale în vederea preîntâmpinării 

abandonului școlar 

Constituirea unei comisii pe această 

problematică 

Activități educative de conștientizare a 

necesității educației din școală 

permanent 

Consilierul școlar 

Consilierul cu activități  

educative 

Procese verbale la 

comisie 

Numărul de 

activități specifice 
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Elaborarea pentru compartimentele: 

secretariat, contabilitate, administrativ, 

bibliotecă, CDI „Jules Verne” 

Plan de activitate pentru catedre 

metodice, comisii, contabilitate, 

secretariat, administrație, bibliotecă, 

CDI 

conform 

graficului 

Secretar  

Administrator 

Documentarist 

Aprobare Consiliul 

de administrație 

Dezvoltarea unor strategii educaționale 

specifice în vederea prevenirii și 

combaterii situațiilor de violență în 

școală și în afara acesteia  

Derularea unor acţiuni în vederea 

conştientizării cauzelor şi a identificării 

mijloacelor de prevenire a fenomenelor 

de violenţă  
 

permanent 

Directorii 

Consilierul școlar 

Mediatorul școlar  

Asociația părinților 

O.N.G.-uri 

Inexistența cazurilor 

de violență  

Creșterea gradului 

de siguranță în 

școală 

 

II Egalitate de șanse pentru toți elevii și preșcolarii 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 1:  Promovarea educaţiei incluzive 

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ 

Parteneri 

Indicatori de 

realizare 

Informarea elevilor asupra 

drepturilor fundamentale ale 

copilului 

- Nediscriminarea – dreptul copiilor de a se bucura de un 

tratament egal; 

- Libertatea de alegere, bazată pe informaţii complete şi 

clare cu privire la toate opţiunile disponibile, libertate care 

nu încalcă în niciun fel drepturile fundamentale ale copiilor 

permanent 

Directorii 

Cadrele 

didactice 

Consilierul 

școlar 

 

Comportamentul 

elevilor 
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Implementarea unor 

programe remediale: 

„Învăţăm împreună“  

(stabilirea grupului ţintă, 

identificarea nevoilor, 

stabilirea grupului de 

profesori şi elevi care oferă 

voluntar sprijin, planificarea 

acţiunilor). 

-Program: „Şcoala părinţilor“ 

- Cu ajutorul diriginţilor, consilierul şcolar 

va stabili grupul ţintă. 

- Stabilirea listei de nevoi. 

- Stabilirea grupurilor ţintă. 

- Planificarea activităţii. 

- Evaluarea progresului şcolar. 

- Recompensa 

permanent 

Consilierul 

şcolar 

Diriginţii 

 

 

 

 

Monitorizarea 

absenteismului, 

progresului şcolar 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 2: Integrarea copiilor străini  care se bucură de o formă de protecție din parte statului român 

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ 

Parteneri 

Indicatori de 

realizare 

Integrarea în programele 

demarate de școală a copiilor 

străini 

- Integrarea în colectivele în care au fost repartizați. 

- Cursuri de învățare a limbii române cu profesor calificat 

- Implicarea în activități extracurriculare, cu acordul 

părinților 

 

permanent 

Diriginţii  

Învăţătorii  

Consilierul 

şcolar 

Menţionarea în 

raportul de analiză a 

muncii educative. 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 3: Formarea cadrelor didactice pentru educație antidiscriminatorie  

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ Indicatori de 
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Parteneri realizare 

Participarea la cursuri de 

formare continuă 
- Cunoaşterea alternativelor formării profesionale continue 

Conform 

ofertei de 

formare 

continuă 

Responsabilul 

cu 

perfecţionarea 

cadrelor 

didactice 

Comportamentul 

cadrelor didactice 

Realizarea unor CDŞ pe teme 

de istorie şi tradiţie a 

diferitelor etnii 

- Cunoaşterea istoriei şi tradiţiei etniilor din zonă 
Conform 

programului 

Cadrele 

didactice 

Expoziţii 

Serbări 

Vernisaje 

Concerte 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 4:  Programe de educaţie remedială 

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ 

Parteneri 

Indicatori de 

realizare 

Asigurarea calității serviciilor 

de asistență psihopedagogică 

- Îmbunătăţirea normelor de conduită morală, socială, 

însuşirea unui stil de viaţă sănătos. 

conform 

programării 

orelor 

consiliere 

Diriginţii 

Consilierul 

şcolar 

Reducerea nr. de 

abateri 

comportamentale 

(monitorizate în 

caietul dirigintelui). 

Sprijin pentru copiii aflaţi în 

dificultate, inclusiv asistenţe 

la domiciliu şi campanii de 

sensibilizare a comunităţii 

- Îmbunătăţirea rezultatelor elevilor, 

- O mai bună comunicare cu familia; 

- Popularizarea rezultatelor obţinute de elevi prin revista 

şcolii şi staţia de radio 

Permanent 

Cadrele 

didactice 

 

Rezultatele bune la 

învăţătură 
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III Formarea continuă a managerilor și a personalului didactic în concordanță cu previziunile de evoluție a 

cadrului legislativ și a politicilor educaționale 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 1: Aplicarea sistemului calităţii în Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comăneşti 

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ 

Parteneri 

Indicatori de realizare 

Corelarea strategiilor instituției cu 

demersurile I.S.J. Bacău şi politicile 

educaționale ale M.E.N. în vederea 

compatibilizării învăţământului 

românesc cu învăţământul european 

 

Monitorizarea modului de organizare a site-

ului școlii în vederea îmbunătăţirii 

comunicării cu publicul  

Consilierea în redactarea 

propunerilor de finanţare.  

Participarea la reuniuni de formare cu 

reprezentanţi A.N.P.C.D.E.F.P.  

permanent 

 

Perioada 

apelurilor  

Directorii 

Responsabilul cu 

perfecționarea 

Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative  şcolare şi 

extraşcolare  

 

Numărul cadrelor didactice 

și a elevilor care sunt 

implicați în proiecte cu 

parteneri din străinătate  
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Implementarea unor proiecte 

educaţionale complexe și diverse la 

nivelul unităţii şcolare  

 

Informarea permanentă despre oferta de 

parteneriate educaționale 

permanent 

Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative  şcolare şi 

extraşcolare  

Consilierul școlar 

 

 

Creşterea numărului de  

parteneriate 

Elaborarea raportului de 

autoevaluare privind calitatea 

educaţiei în şcoală 

Raportul de autoevaluare privind calitatea 

educaţiei în şcoală, în conformitate cu 

cerinţele legale 

permanent Comisia CEAC Rapoarte 

DIRECŢIA STRATEGICĂ  2: Oferta educaţională a şcolii 

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ 

Parteneri 

Indicatori de realizare 

 

 

Popularizarea ofertei educaționale 

 

Publicarea pe pagina web; 

Continuarea activităţii „Porţile deschise ale 

şcolii” 

permanent 

Directorii 

Secretariatul 

Membrii CA 

Cadrele didactice 

Analiza realizării 

obiectivelor stabilite în 

oferta educaţională a anului 

anterior 
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Organizarea activităţilor 

extracurriculare 

 

Reactualizarea bazei de date 

Realizarea unor pliante 

Anunțuri în revista și pe site-ul școlii 

 

 

permanent 

Secretariat 

Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative  şcolare şi 

extraşcolare  

 

Baza de date 

Numărul de accesări 

Numărul de reviste 

distribuite 

 

Asigurarea, la nivelul unităţii de 

învăţământ, a infrastructurii şi 

echipamentelor necesare 

Asigurarea dotărilor necesare pentru 

realizarea unui demers educaţional de 

calitate  

Modernizarea cabinetelor și laboratoarelor 

la standardele impuse la Legea educației și 

Legea asigurării calității 

Reamenajarea cabinetului AeL 
 

permanent 

Directorii  

Asociația părinților 

 

Numărul de săli 

modernizate 

Implicarea în acţiunile organizate de 

şcoală în vederea realizării planurilor 

de şcolarizare 

Ridicarea  activităţii instructiv – educative 

la standardele de pregătire profesională, în 

concordanţă cu curriculum-ul naţional, 

nevoile locale şi standardele europene; 

 

pe parcursul 

anului 

şcolar 

Directorii 

Secretariatul 

Membrii CA 

Cadrele didactice 

Raport de autoevaluare a 

unităţii 

Raport de evaluare internă şi 

externă 
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DIRECŢIA STRATEGICĂ  3:  Descentralizarea 

Activităţi Rezultate Termen Responsabili Evaluare 

Alcătuirea ofertelor, programelor, 

suportul de curs pentru CDS,ţinând cont 

de planul de şcolarizare, specificul 

specializării, nevoile de pregătire ale 

elevilor 

Realizarea ofertei CDS  
martie 

aprilie 

Directorul adjunct 

Şefii comisiilor 

metodice 

Cadrele didactice 

Analiza în Consiliul de 

administraţie şi Consiliul 

profesoral 

Chestionarea elevilor şi părinţilor cu 

referire la alegerea pachetului de CDS 

Alegerea pachetelor de CDS martie 

aprilie 
Directorii 

Întocmirea listei finale de 

discipline din CDS 

Realizarea propunerilor de programe 

pentru CDS 

Programele de CDS 

februarie 

Directorii 

Şefii comisiilor 

metodice 

Aprobare în Consiliul de 

administraţie 

Selectarea manualelor 

Alegerea manualelor pe discipline şi 

efectuarea comenzii de manuale. Conform 

termenului 

I.S.J. 

Directorii 

Şefii comisiilor 

metodice 

Cadrele didactice 

Comanda manuale trimisă 

I.S.J. 
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Bibliotecar  

Administrator  

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ  4: Asigurarea unui management performant (pentru şcoală, pe comisii şi compartimente) 

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ 

Parteneri 

Indicatori de realizare 

Creşterea calităţii procesului de formare 

continuă prin activităţile metodico – 

ştiinţifice desfăşurate la nivelul 

comisiilor metodice  

 

Participarea la conferinţe/ sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, pe discipline, 

care să evidenţieze inovaţiile 

pedagogice şi experienţele didactice  

 

permanent 

Directorii 

Şefii comisiilor 

metodice, a 

catedrelor 

Responsabil CEAC 

 

Adeverințe și certificate 

Implicarea responsabililor de catedră și 

comisii metodice în programe de formare 

 

Parcurgerea cursurilor de 

management organizate de I.S.J. 

Bacău şi  C.C.D. Bacău. 

Dezvoltarea profesională 

conform 

ofertei I.S.J. 

C.C.D. 

Bacău 

Directorii 

Şefii comisiilor 

metodice 

Adeverinţă de 

formare/atestat  
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DIRECŢIA STRATEGICĂ 5: Parteneriat şcoală –familie -  comunitate locală 

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ 

Parteneri 

Indicatori de realizare 

Crearea de oportunităţi pentru 

dezvoltarea rolului educativ al părinţilor  

 

Organizarea lectoratelor cu părinţii  

Ședințe cu părinții 

 

lunar DirigințiiÎnvățătorii 

Consilierul școlar 

Mediatorul  

școlar 

Număr de părinţi  

participanţi;  

Administrareaunorchestionare 

de feed-back  

Conștientizarea reprezentanţilor 

autorităţilor locale şi ai altor instituţii 

din comunitatea locală asupra rolurilor 

sporite în relaţie cu dezvoltarea şcolii, 

cu educaţia, în general  

 

Participarea la dezbateri,  

work-shop-uri, conferinţe  

pe problematica educaţiei 

permanente şi a dezvoltării 

personale şi profesionale  

Semnarea unor parteneriate pentru 

derularea unor proiecte 

educaționale cu diferite instituții 

din oraș 

 

conform 

graficului 

Diriginții 

Învățătorii 

Reprezentanți ai 

comunității locale 

Număr de întâlniri  

Calitatea dezbaterilor  

Raportul final 
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IV Diversificarea și dezvoltarea ofertei educaționale curriculare și extracurriculare pentru eficientizarea 

procesului de învățământ, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale părinților 

Direcţia strategică  1: Reabilitare şi investiţii noi 

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ 

Parteneri 

Indicatori de 

realizare 

Asigurarea condiţiilor 

optime pentru derularea 

procesului instructiv – 

educativ de calitate 

Amenajarea spaţiilor în care se desfăşoară procesul instructiv – 

educativ 

Asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru grupele de preșcolari 

Modernizarea bazei didactico – materiale; 

Asigurarea condiţiilor de igienă şi educaţie pentru sănătate. 

Realizarea în școală a unui mediu prietenos 

Permanent 

Directorii 

Contabilul şef 

Administratorul 

Conform 

graficului  

Asigurarea, la nivelul 

unităţii de învăţământ, a 

infrastructurii şi 

echipamentelor, inclusiv a 

sustenabilităţii, 

mentenanţeişi suportului 

TIC  

Asigurarea dotărilor necesare pentru realizarea unui demers 

educaţional de calitate  

Modernizarea cabinetelor și laboratoarelor la standardele impuse 

la Legea educației și Legea asigurării calității 

instalarea unui sistem de supraveghere prin camere video 

permanent 

Directorii  

Asociația părinților 

Administratorul  

Informaticianul 

școlii 

Numărul de săli 

modernizate 

Identificarea şi 

implementarea celor mai 

eficiente strategii pentru 

atragerea de resurse 

materiale și financiare 

Amenajarea unui Cabinet  mass – media pentru pentru 

activitatea colectivului de redacție a revistei școlii 

Dotarea tuturor claselor cu videoproiectoare și ecrane de 

proiecție 

 

Directorii 

Contabilii 

Administratorul 

Cadrele didactice  

Derularea 

proiectelor 

conform 

graficului. 
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Modernizarea bazei didactico – materiale a unităţii; 

Izolarea  termică a clădirilor; 

Amenajarea grupului sanitar în interiorul clădirii la Şcoala 

Gimnazială Nr4 (structură); 

Mansardarea Şcolii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” pentru a 

obţine o sală de conferinţă pentru elevi şi pentru cadrele 

didactice 

 
Directorii 

 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 2:  Sensibilizarea comunităţii pentru asigurarea condiţiilor moderne de studiu 

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ 

Parteneri 

Indicatori de 

realizare 

Crearea de oportunităţi 

pentru dezvoltarea 

rolului educativ al 

părinţilor  

 

Organizarea de activități de formare pentru părinți (cursuri, seminarii, 

lectorate, dezbateri, workshopuri etc.)  

 

conform 

graficului 

Directorii 

Membrii 

Consiliului de 

administraţie 

Informări în 

Consiliul de 

administraţie 

Implicarea comunității 

în programe de 

dezvoltare 

instituțională 

Parteneriate cu Poliţia de proximitate  

Diminuarea factorilor de risc privind delincvenţa juvenilă 

Parteneriate cu alte instituţii Parteneriate cu alte instituţii 

 

permanent 

Directorii 

Membrii 

Consiliului de 

administraţie 

Informări în 

Consiliul de 

administraţie 

V Implicarea, responsabilizarea și antrenarea factorilor din mediul comunitar în procesul complex al derulării 

activităților școlare și extrașcolare, al proiectelor și programelor educative 
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DIRECŢIA STRATEGICĂ 1: Orientarea şcolară şi profesională a elevilor. Curriculum la decizia şcolii 

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ 

Parteneri 

Indicatori de realizare 

Implementarea curriculumului naţional - Respectarea cerinţelor 

curriculumului naţional. 

permanent Directorii 

Şefii comisiilor 

metodice 

Cadrele didactice 

Analiză fişe de asistenţă/ 

interasistenţă 

Alcătuirea ofertelor, programelor, suportul 

de curs pentru CDS, care să răspundă 

opţiunilor elevilor 

- Realizarea ofertei CDȘ 
martie 

aprilie 

 

Director adjunct 

Şefii catedrelor şi 

comisiilor metodice 

Cadre didactice 

Analiza în Consiliul de 

administraţie şi Consiliul 

profesoral 

Chestionarea elevilor cu referire la 

alegerea pachetului de CDS şi orientarea 

şcolară şi profesională 

- Alegerea pachetelor de CDȘ şi a 

ofertelor educaţionale a unor licee şi 

școli profesionale 

 

 

martie 

aprilie 

Directorii 

Diriginţii 

Învățătorii 

Educatoarele 

Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative  şcolare şi 

extraşcolare  

Întocmirea listei de 

discipline din CDS 

Prezentarea ofertelor 

educaţionale  a liceelor din 

zonă 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 2: Participarea elevilor la dezbateri în cadrul comunității şi implicarea lor în medierea conflictelor 

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ Indicatori de realizare 



INSPECTORATUL ŞCOLAR  

JUDEȚEAN BACĂU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  

 „LIVIU REBREANU” COMĂNEŞTI 

 

 

 

 

 

 

 
Str. Speranţei, nr. 11, 605200, Comăneşti – Bacău 

Tel. : +40 (0)234 374 270, fax: +40 (0)234 372040 

email: sc7comanesti@gmail.com 

www.scoalarebreanu.ro 

 
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,  Bucuresti 

    Tel:    +40 (0)21 405 57 06 

    Fax:   +40 (0)21 310 32 05 

www.edu.ro 
 

Parteneri 

Implicarea elevilor în activităţi cuprinse în 

proiectul activităţilor pentru prevenirea 

eşecului şi abandonului şcolar , pentru 

educarea unor deprinderi de 

comportament civilizat 

- Dezvoltarea unor deprinderi de 

comportament civilizat 

Conform 

graficului 

Directorii 

Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative  şcolare şi 

extraşcolare  

Consilierul şcolar 

 

Informare în Consiliul 

profesoral 

 

Activităţi educative în cadrul comunităţii 

locale 

 

- Comportament asertiv 

 

Conform 

graficelor 

Diriginţii 

Învățătorii 

Educatoarele 

 

Informare în Consiliul 

profesoral şi în Comisia 

diriginţilor 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 1: Stabilirea de parteneriate şcoală – comunitatea locală 

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ 

Parteneri 

Indicatori de realizare 

Extinderea relaţiilor cu comunitatea locală 

şi alte instituţii, având la bază respectarea 

legislaţiei în vigoare. 

Realizarea diverselor acţiuni vizând 

adecvarea ofertei manageriale a 

şcolii la specificul comunitar 

(întâlniri cu oameni de afaceri, 

reprezentanţi ai Primăriei, Poliţiei 

etc.) 

Acorduri, parteneriate. 

permanent 

Directorii 

Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative  şcolare şi 

extraşcolare  

 

Aprobare Consiliul de 

administraţie 

Numărul de parteneriate 
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Atragerea de sponsori în vederea dotării 

bazei materiale, pentru desfăşurarea în 

condiţii optime a întregii activităţi 

- Contracte de sponsorizare. permanent Directorii 
Aprobare Consiliul de 

administraţie 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 2: Respectarea calendarelor şi depunerea candidaturilor în cadrul programelor de cooperare 

europeană pentru inițierea de proiecte cu finanțare din fonduri europene 

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ Parteneri Indicatori de 

realizare 

Inițierea și susținerea unor proiecte europene în 

Programul ERASMUS+ 

Realizare proiecte 

Identificarea unor parteneri 

în proiecte 

Proiecte pentru formarea 

personalului didactic 

Conform 

calendarului 

de apeluri 

Directorii 

Coordonatorii 

proiectelor 

Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative  şcolare şi 

extraşcolare  

Informare Consiliul 

de administraţie 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ3: Stimularea şi încurajarea cadrelor didactice din școală  să acceseze programe şi burse cu finanțare 

din fonduri europene 

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ Parteneri Indicatori de 

realizare 
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Inițierea și dezvoltarea unor programe finanțate 

de Fondul Social European 

Obținerea unor finanțări prin 

Asociația părinților sau ONG-

urile partenere pentru proiecte 

FSE (pe domeniul Perfecționarea 

învățământului – reducerea 

abandonului școlar) 

 

permanent 

Reprezentantul 

Asociației părinților 

Directorii 

Coordonatorul pentru 

proiecte şi programe 

educative  şcolare şi 

extraşcolare  

Monitorizare 

 

VI Dezvoltarea  unei  strategii  de  promovare  a  imaginii  Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” Comănești 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 1: Valorificarea Centrului zonal de informare, documentare şi desfăşurare a activităţilor de formare 

continuă a cadrelor didactice din Centrul Metodic Nr. 9 (Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”  Comăneşti) 

Obiective Măsuri/ Acțiuni Termen Responsabili/ Parteneri Indicatori de 

realizare 

Campanii de promovare a imaginii școlii Site-ul școlii 

Avizierul școlii 

permanent Comisia de promovare a 

imaginii școlii 
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Utilizarea  de aparatură multimedia pentru 

elaborarea, redactarea, multiplicarea şi difuzarea 

informaţiilor metodice şi de specialitate a proiectelor 

educaţionale şi a studiilor de specialitate; 

Utilizare calculatoare, xerox 

multifuncţional, 

videoproiector, laptop, ecran 

de proiecţie, consumabile; 

permanent 

Directorii 

Responsabilii catedrelor 

şi comisiilor metodice 

Centrul de 

informare 

Facilitarea accesului cadrelor didactice din Centrul 

metodic Nr. 9 la programele de formare continuă prin 

Centrul zonal de informare şi documentare 

 Programe de formare 

continuă prin CCD Bacău 

Conform 

graficelor 

Formatorii 

Metodiștii 

Responsabilul cu 

perfecționarea 

 

Proiecte 

Finanţări 

Studii metodice şi 

de specialitate 

 

Director,           Director adjunct, 

Prof. Laic Robert Constantin        Prof. Șișca Maria-Laura 

 


