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PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII EDUCAȚIEI 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016 

 

Anexa la PLAN MANAGERIAL 2015 – 2016 nr. 2913/ 03.09.2015 

Aprobat în ședința Consiliului de administrație cf. PV nr. 261/ 09.09.2015   

 
 

Nr. 

crt 

Activități Tipul de activitate Obiective Termene Prioritate  Responsabilități Indicatori de 

realizare 
1 Dezvoltarea bazei 

materiale 

3  Creșterea gradului de 
satisfacție a elevilor privind 

integrarea mijloacelor TIC în 
procesul didactic 

 Crearea condițiilor optime de 
studiu 

31.12.2015 medie Administrator 

Inginer sistem 

Sef comisie 

diriginți 

Contabil șef 

Direcțiunea 

Achiziții cf. planului 

2 Dezvoltarea de noi 

discipline opționale 

 

1  Elaborarea de noi programe 
CDS care să ofere varietate 

ofertei educaționale 
 Actualizarea și adaptarea 

ofertei educaționale la cerințele 
actuale ale grupurilor de elevi 

29.01.2016 medie Direcțiunea 

CEAC 

Existența 

progresului în ceea 

ce privește numarul 

ofertelor CDS noi 

3 Stabilirea gradului de 1  Încurajarea feedback-ului în 29.01.2016 medie Direcțiunea Minim 75% 
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Nr. 

crt 

Activități Tipul de activitate Obiective Termene Prioritate  Responsabilități Indicatori de 

realizare 

satisfacție a 

participanților la 

procesul instructive-

educativ 

ceea ce privește serviciile 
educaționale oferite 

 Identificarea nevoilor reale de 
formare ale participanților la 

active educațional 
 Identificarea măsurilor de 
ameliorare a punctelor slabe 

CEAC 

Diriginții 

4 Analiza oportunității de 

înființare a unei noi 

specializări la nivel 

liceal 

2  Diversificarea ofertei 
educaționale 

 Creșterea atractivității ofertei 
educaționale 

 Creșterea gradului de 
competitivitate a scolii 

24.06.2016 medie Comisia pentru 

curriculum 

Direcțiunea 

Diriginți cls. A 

VII-a, VIII-a și a 

IX-a 

CP 

Decizia CP cu 

privire la înființarea/ 

neînființarea unei 

noi specializări 

5 Depunerea unei 

aplicații proiect cu 

fonduri nerambursabile 

5  Facilitarea inserției 
absolvenților 

 Dezvoltarea dimensiunii 
europene a educației 

 Creșterea gradului de 
atractivitate a ofertei 

extracurriculare 

30.05.2016 ridicată Comisia pentru 

programe și 

proiecte europene 

Consilier 

educative 

Direcțiunea 

Contabil șef 

Catedra de 

informatică 

Depunerea unui 

proiect cf. 

termenelor 

6 Eficientizarea 

promovării instituției în 

comunitate 

2  Diversificarea ofertei 
extracurriculare 

 Promovarea activităților noi 
derulate în cadrul programelor și 

proiectelor locale și județene 
 Creșterea gradului de 
atractivitate a colegiului 

17.06.2016 medie Direcțiunea 

Consilier 

educative 

Comisia pentru 

promovarea 

imaginii școlii 

Creșterea cu min.2 a 

disciplinelor din 

Concursurile 

Cantemir 

Nr. elevi participanți 

la Concursurile 

Cantemir 

Creșterea nr. de elevi 

și cadre didactice 

participante la 

promovarea 

instituțională 
7 Asigurarea resursei 

uname înalt calificate 

4  Acoperirea 100% a normelor 
didsctice cu personal înalt 

calificat, prin ocuparea posturilor 
vacante de către cadre didactice 

30.04.2016 ridicată Direcțiunea 

CA 

Comisia de 

Elaborarea 

condițiilor specifice, 

cf. metodologiei de 



3 

Nr. 

crt 

Activități Tipul de activitate Obiective Termene Prioritate  Responsabilități Indicatori de 

realizare 
care să răspundă nevoilor de 

formare specifice 
mobilitate 

Secretariat 

mișcare a 

personalului 

didactic, și 

aprobarea acestora in 

CA 
8 Atragerea de 

donații/sponsorizări 

pentru premierea 

olimpicilor 

3, 4  Creșterea motivației pentru 
obținerea de performanțe în 

rândul elevilor și profesorilor 
colegiului 

 Promovarea rezultatelor la 
olimpiadele și concursurile 

școlare 

24.06.2016 ridicată Direcțiunea 

Diriginți 

Consilier educativ 

100% elevi olimpici 

premiați 

Organizarea Galei 

Premiilor Cantemir 

9 Solicitarea evaluării 

externe – acreditare 

gimnaziu și evaluare 

periodice liceu 

6  Identificarea gradului de 
îndeplinire a standardelor 
specific privind calitatea 

educației la nivel gimnazial și 
obținerea acreditării 

 Identificarea gradului de 
îndeplinire a standardelor 
specific privind calitatea 
educației la nivel liceal 

31.08.2016

/ cf. 

calendar 

ARACIP 

ridicată CEAC 

Direcțiunea Șefi 

departamente 

Elaborarea și 

depunerea 

documentației cf. 

termenelor ARACIP 

Obținerea acreditării 

pt. gimnaziu 

Progres în 

îndeplinirea 

indicatorilor  
10 Urmărirea inserției 

absolvenților 

2  Identificarea gradului de 
inserție a absolvenților în mediul 

universitar și liceal 
 Identificarea opțiunilor elevilor 

pentru continuarea studiilor 

31.08.2016 medie Diriginții 

promoției 

Consilier eduativ 

Consilier școlar 

Min. 95% dintre 

absolvenți continuă 

studiile în domeniile 

vizate 

 

Responsabil, 

prof. Ioana Olaru 

 

Director, 

prof. Gabriela Felicia Filip 
 


