
 

 

 

 
 

 
Nr. 2964/31.10.2019                                                                                                                                                                                                           

  Avizat obiective în Consiliul Profesoral din 23.10.2019 
Aprobat în CA din 28.11.2019 

 
Plan managerial pentru anul şcolar 2019 - 2020 

 
 
 

 I. Fundamentare 
 

 Planul managerial pentru anul şcolar 2019-2020 este elaborat conform direcţiilor impuse de reforma învăţământului românesc, în consensul obiectivelor 
proiectului CNDÎPT de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic, respectând legislaţia şi metodologiile MEN, aliniindu-se strategiei ISJ Cluj.  Obiectivele lui 
derivă din rezultatele şcolii, raportate la finalul anului şcolar precedent, din planurile de îmbunătăţire desprinse din raportul de autoevaluare a activităţii şi din 
analizele SWOT consemnate la nivelul catedrelor. 
 Planul managerial este în acord cu viziunea şi misiunea şcolii, cu cerinţele Legii privind asigurarea caltăţii în educaţie şi ţintele Planului de Acţiune al Şcolii.  
 
 II. Obiective strategice 
 
 Obiectivele strategice care se desprind din această sinteză de date, sunt: 

1. Eficientizarea demersurilor de îmbunătăţire a rezultatelor la învăţătură, examene de absolvire, olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare 
2. Continuarea dezvoltării şi diversificării parteneriatului social în vederea sprijinirii activităţilor educative şi a instruirii practice a elevilor la agenții economici 

parteneri 
3. Reducerea fenomenului absenteismului, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenței şcolare şi creşterea gradului de siguranțǎ a elevilor 
4. Sprijinirea evoluției ȋn carieră a ȋntregului personal, creșterea calității actului educațional și sporirea gradului de atractivitate a orelor de curs 
5. Dezvoltarea componentei de marketing educaţional şi promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală, naţională şi internaţională 
6. Încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ 
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 III. Activităṭi, indicatori de performanṭă, resurse, evaluare 
 

1. Eficientizarea demersurilor de îmbunătăţire a rezultatelor la învăţătură, examene de absolvire, olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare, prin: 
1.1. Centrarea activităților de învăţare pe  achiziţiile anterioare şi adaptarea demersului didactic la nevoile de dezvoltare  specifice, individuale sau de grup, ale 

elevilorşi extraşcolare 
1.2. Încurajarea, la nivelul cadrelor didactice, a muncii în echipă,  a promovării exemplelor de bune practici şi a unui sistem unitar de evaluare a elevilor; 
1.3. Evaluarea periodică a evoluţiei elevilor; 
1.4. Creşterea motivaţiei pentru învăţare, implicarea activă şi participativă a elevilor în propriul proces de educaţie, dezvoltare personală şi profesională; 
1.5. Îmbunătăţirea dotării laboratoarelor de specialitate, a sălilor de curs şi a atelierelor de instruire practică; 

Acţiuni Responsabili Termen Indicatori de realizare Resurse 
umane 

Resurse 
materiale/financiare 

 

1.1. Centrarea activităților de învăţare pe  achiziţiile anterioare şi adaptarea demersului didactic la nevoile de dezvoltare  specifice, individuale sau de grup, ale 
elevilor 

Indicator de performanṭă: creṣterea procentului de promovabilitate la sfârṣitul anului ṣcolar cu 3 %  

Stabilirea obiectivelor semestriale şi anuale ale 
activităţii întregii şcoli şi ale cadrelor didactice, 
în funcţie de rezultatele obţinute în anul şcolar 
precedent şi formularea politicii şcolii, ca 
furnizor de educație, care să sprijine 
integrarea tinerilor pe piața muncii interne şi 
internaționale 
 

director octombrie 2019 Proiectarea şi organizarea 
activităţii la nivelul şcolii: 
 organizarea Consiliului de 

administraţie 
 organizarea comisiilor 

metodice şi pe probleme  
 stabilirea tematicilor 

întâlnirilor Consiliului de 
administraţie şi ale 
Consiliului profesoral  

 actualizarea componenţei 
CEAC 

 elaborarea planului 
operaţional al CEAC 

 aprobarea planului 
managerial al şcolii şi a 

personalul 
şcolii 

consumabile, servicii de 
comunicare 



Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania” Cluj - Napoca Plan managerial 2019 - 2020 

 

  

3 

planului anual al 
activităţilor educative 
şcolare şi extraşcolare 

 întocmirea fişelor postului 
pentru personalul didactic, 
auxiliar şi nedidactic 

 avizarea planificărilor 
calendaristice anuale, pe 
unităţi de învăţare şi a 
planificărilor la dirigenţie,  
ale tuturor cadrelor 
didactice 

Elaborarea, aplicarea şi interpretarea 
rezultatelor testelor inițiale, ca reper pentru 
adaptarea procesului de învățare la 
particularitățile elevului. Întocmirea Planului 
de îmbunătăţire a rezultatelor la nivelul 
fiecărui cadru didactic, a comisiilor metodice şi 
la nivelul unităţii şcolare  
 

director 
şefi catedre  
reprezentant 
CEAC 
 

octombrie 2019 Numărul testelor iniţiale 
aplicate elevilor pe fiecare 
disciplină/nivel de studiu 
Existenţa Planului de 
îmbunătăţire a rezultatelor la 
nivelul fiecărui cadru didactic, 
a comisiilor metodice şi la 
nivelul unităţii şcolare  
 

cadre didactice  tehnică de calcul, 
consumabile, materiale 
şi echipamente 
didactice 
 

Asistarea (interasistarea) periodică a orelor 
desfăşurate la disciplinele de examen pentru 
Bacalaureat, a profesorilor debutanţi şi a 
tuturor cadrelor didactice, în vederea 
monitorizării parcurgerii materiei, a  gradului 
de atingere a standardelor de 
învăţare/pregătire şi de creştere a calităţii 
lecţiilor 
 

directori 
şefi catedre 
coordonatorul 
de proiecte şi 
programe 
educative 
şcolare şi 
extraşcolare 
 

 an şcolar 2019-
2020 

Existenţa graficului de  
planificare a asistenţelor 
directorilor, şefilor de catedră 
şi ale coordonatorului de 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 
extraşcolare, la orele de curs şi 
la orele de dirigenţie 
Numărul fişelor de asistare a 
lecţiilor întocmite de către 

cadre didactice  consumabile, materiale 
şi echipamente 
didactice 
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directori, şefi de catedre şi 
coordonatorul de proiecte şi 
programe educative şcolare şi 
extraşcolare 
Procese verbale ale comisiilor 
metodice, de analiză a 
rezultatelor asistenţelor, 
desfăşurate la orele de curs şi 
la orele de dirigenţie 

Prezentarea unor lecţii reuşite, a unor metode 
şi strategii de lucru diferenţiate de predare, 
învăţare şi evaluare, aplicate la clasă şi 
susţinute în cadrul întâlnirilor CP, prin 
reprezentanţi ai fiecărei catedre 

director 
adjunct, 
şefi de catedre 

conform 
Planificării 
tematice a CP 

Procese verbale ale comisiilor 
metodice şi ale CP 

cadre didactice  
 

tehnică de calcul, 
consumabile  

Valorificarea reţelelor de calculatoare, a 
softurilor educaţionale şi a echipamentelor IT 
existente în colegiu, prin utilizarea lor la toate 
tipurile de lecţii şi/sau discipline predate 

director, şefi 
de catedre 

iunie 2020 Creşterea cu 10% a numărului 
de ore în care se utilizează 
instrumente TIC 
Achiziţionarea de softuri 
educaţionale, conform 
solicitărilor cadrelor didactice. 

cadre didactice  
 

tehnică de calcul, 
consumabile, conexiune 
la internet  

Analiza în CP şi CA a rezultatelor comparative 
între testele iniţiale, de progres şi finale 

director, şefi 
catedre, 
responsabil 
CEAC 

iunie 2020 Existenţa, la nivel de catedră şi 
la nivelul unităţii şcolare a 
analizei rezultatelor 
comparative între testele 
iniţiale, de progres şi finale 

cadre didactice tehnică de calcul, 
consumabile, conexiune 
la internet 

Monitorizarea respectării programului orelor 
de curs, a planificării serviciului profesorilor în 
şcoală şi asigurarea suplinirilor  

directori  permanent Reducerea numărului de 
întârzieri ale cadrelor didactice 
la ore de curs şi reducerea cu 
20% a numărului incidentelor 
petrecute în timpul pauzelor, 

comisia de 
organizare şi 
verificare a 
efectuării 
serviciului în 

consumabile 
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comparativ cu anul şcolar 
anterior 
Existenţa planificării şi a 
atribuţiilor cadrelor didactice 
(cu semnătură de luare la 
cunoştinţă) pentru efectuarea 
serviciului în şcoală şi 
respectarea planificării 

şcoală a 
cadrelor 
didactice 

Asigurarea permanentă a unei comunicări 
eficiente  între profesori, elevi şi părinţi, 
urmărindu-se constant progresul şcolar 
 

director, 
diriginţi 

permanent Creşterea cu 10% a numărului 
părinţilor care cunosc/sunt 
informaţi constant în legătură 
cu evoluţia şi nivelul de 
pregătire al copiilor lor 
Existenţa graficului orelor de 
audienţă ale profesorilor 
diriginţi cu părinţii 
Consemnarea numărului de 
întălniri, convorbiri telefonice 
şi a mesajelor transmise 
părinţilor, prin catalogul 
online, de către fiecare 
profesor diriginte 
Creşterea cu 2% a numărului 
părinţilor care au contractat 
serviciul catalogului online 

cadre 
didactice, 
părinţi 

catalog online, 
consumabile 

Preluarea şi distribuirea manualelor 
subvenţionate de către minister; comenzó 
suplimentare manuale acolo unde este cazul 

director,  
comisia pentru 
manuale 
 

octombrie 2019 Toţi elevii dispun de 
manualele asigurate gratuit 
Listele nominale de 
predare/preluare a 
manualelor pentru fiecare 
clasă de elevi 

profesorii 
diriginţi 

consumabile 
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Integrarea şi monitorizarea elevilor cu cerinţe 
educaţionale speciale 

director, 
diriginţi, 
consilier şcolar 

iulie 2020 Elevii cu CES au procent de 
promovare de 100% 
Există, decizii de numire a 
responsabililor de caz,  
programe de 
recuperare/integrare a elevilor 
cu CES  
Calitatea planurilor de servicii 
oferite, numărul şi calitatea 
planurilor individuale de 
învăţare şi dezvoltare 
personală, avizate de CJRAE, 
pentru elevii cu CES 
Existenţa rapoartelor de 
monitorizare a serviciilor 
oferite elevilor cu CES 

responsabilii 
de caz, 
cadre 
didactice, 
părinţi 
 

Consumabile, 
buget 

Îmbunătăţirea participării elevilor la olimpiade 
şi concursuri şcolare  

directori, 
şefi de catedre 

aprilie 2020 Creşterea cu 10% a numărului 
elevilor participanţi la 
olimpiade şi diferite 
concursuri/competiţii şcolare 

cadre didactice consumabile, materiale 
necesare unor lucrări 
practice 

 

1.2. Încurajarea, la nivelul cadrelor didactice, a muncii în echipă, a promovării exemplelor de bune practici şi a  unui sistem unitar de evaluare a elevilor 
 

Indicator de performanṭă: creṣterea numărului de medii generale între 7 şi 8 cu 5 % faţă de anul precedent 

Respectarea stilurilor de învățare ale elevilor 
 

director, şefi 
catedre 

iunie 2020 Numărul proiectelor didactice 
întocmite în baza stilurilor de 
învăţare ale elevilor 
Numărul testelor şi fişelor de 
lucru  diferenţiate după nivelul 

cadre didactice consumabile 
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de cunoştinţe/nevoi ale 
elevilor 
Existenţa graficelor de 
monitorizare a progresului 
elevilor la anumite discipline 

Ȋncurajarea lucrului în echipă prin ore sau 
proiecte interdisciplinare 

şefi de catedre iunie 2020 Organizarea a cel puţin 3 ore 
deschise şi sau proiecte  
interdisiplinare 
Creşterea cu 5% a numărului 
activităţilor educative 
interdisciplinare 

cadre didactice consumabile, materiale 
didactice 

Ȋmbunătăţirea comunicării la nivelul catedrelor 
prin activităţi metodice comune care să vizeze 
aspecte privind progresul elevilor 

şefi de catedre lunar Numărul de lecţii 
interdisciplinare  
Procese verbale ale comisiilor 
metodice pentru consemnare 
prezentări de 
materiale/referate la nivelul 
întâlnirilor metodice 

cadre 
didactice, 
comisia CEAC 

consumabile, portofolii 
cadre didactice şi 
catedre, documente 
CEAC 

Stimularea comunicării deschise, participării şi 
inovaţiei  
 

director permanent Proiectarea, în echipă, a unor 
activităţi/lecţii, colaborări 
pentru pregătirea de 
perfomanţă a elevilor 
Existenţa planurilor de dotare 
ale catedrelor 
/compartimentelor 
Numărul de întâlniri ale 
Consiliilor clasei 

cadre 
didactice, 
şefi catedre/ 
compartimente 

consumabile, portofolii 
cadre didactice şi 
catedre 

Centrarea activităților de învăţare pe nevoile 
de dezvoltare ale elevilor  
 

director, 
şefi catedre 
 

permanent Proiectarea didactică ţine cont 
de achiziţiile anterioare ale 
elevilor şi de nevoile acestora 

cadre didactice 
CEAC 
 

consumabile, portofolii 
cadre didactice, catedre 
şi portofolii ale elevilor 
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Scăderea cu 10% a numărului 
elevilor corigenţi, amânaţi şi 
repetenţi 

 

1.3. Evaluarea periodică a evoluţiei elevilor 
 

Indicator de performanṭă: Creşterea cu 5% a numărului claselor care la sfârşitul anului şcolar înregistrază un procent de promovabilitate de 100% 

Proiectarea didactică urmăreşte utilizarea mai 
multor tipuri de instrumente de evaluare a 
elevilor 

director 
şefi de catedre 
 

iunie 2020 Instrumentele/metodele de 
evaluare utilizate (fişe, 
proiecte, referate, portofolii, 
lucrări practice, etc.) 
facilitează înţelegerea materiei 
şi asigură progresul elevilor 
Creşterea cu 10% a numărului 
de teste de evaluare care au 
rubrica de “autoevaluare” 

cadre 
didactice, 
 elevi 

consumabile, materiale 
didactice 

Verificarea periodică a formării competenţelor 
de bază (abilităţi de comunicare, scriere, calcul 
matematic, etc.) 
 

cadre didactice lunar și la fiecare 
tip de evaluare 
scrisă 

Existenţa planurilor de 
îmbunătăţire a cunoştinţelor, 
a formării/dezvoltării 
competenţelor de bază şi a 
graficelor de pregătire 
remedială la anumite 
discipline 
Reducerea cu 5% a numărului 
de elevi care scriu cu greşeli de 
ortografie şi a celor care 
greşesc calculele matematice 

cadre didactice portofolii cadre 
didactice, 
materiale didactice 

Prevenirea cazurilor de nereuşită şcolară, 
corigenţă sau repetenţie  prin identificarea la 
timp a problemelor, colaborarea cu părinţii şi 

director 
responsabili 
comisii de 

 iunie 2020 Creşterea cu 5% a numărului 
claselor care la sfârşitul anului 
şcolar înregistrază un procent 

cadre 
didactice, 
părinţi, 

servicii de comunicare 
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psihologul şcolar lucru de promovabilitate de 100% elevi 
 

 

1.4. Creşterea motivaţiei pentru învăţare, implicarea activă şi participativă a elevilor în propriul proces de educaţie, dezvoltare personală şi profesională 

Indicator de performanṭă: creṣterea procentului de promovabilitate a examenului de Bacalaureat cu 2 %,  îmbunătăţirea cu 5% a frecvenţei elevilor la orele de 
pregătire recuperatorie, de performanţă si pregătire pentru Bacalaureat şi creşterea cu 5% a numărului premiilor obţinute de elevi la olimpiade şi diferite 

concursuri/competiţii şcolare 

Organizarea pe tot parcursul anului şcolar a 
pregătirii suplimentare a examenului de 
Bacalaureat şi organizarea simulării locale, la 
nivel de unitate, a examenului de Bacalaureat, 
atăt pentru probele scrise, căt şi pentru 
competenţele lingvistice şi digitale 

directori,  
cadre didactice 
de la catedrele 
limbă şi 
comunicare, 
matematică și 
ştiinţe 
 

decembrie 2019-
ianuarie 2020 şi 
aprilie 2020 

Existenţa graficului pregătirii 
suplimentarea  a examenului 
de Bacalaureat, atât pentru 
elevii claselor terminale, cât şi 
pentru elevii claselor a XI-a 
Existenţa listelor de prezenţă a 
elevilor claselor a XI-a şi a XII-a 
la pregătirile suplimentare 
pentru Bacalaureat, atât ale 
profesorilor care susţin aceste 
pregătiri, căt şi ale profesorilor 
diriginţi 
Numărul elevilor care 
frecventează pregătirile 
suplimentare pentru 
Bacalaureat 
Existenţa graficului simulării 
examenului de Bacalaureat, 
atăt pentru probele scrise, căt 
şi pentru competenţele 
lingvistice şi digitale 
Existenţa raportul unităţii şi al 
catedrelor privind rezultatele 
simulărilor examenului de 

cadre 
didactice, 
diriginţii 
claselor a XI-a 
şi a XII-a 

materiale necesare 
organizării şi 
desfăşurării pregătirii 
suplimentare pentru 
Bacalaureat, a 
simulărilor, catalog 
online 
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Bacalaureat 
Existenţa Planurilor de acţiune 
pentru îmbunătăţirea 
rezultatelor elevilor obţinute 
la simulările menţionate 
Procese verbale de la şedinţele 
cu părinţii care demonstrează 
că stadiul pregătirii elevilor 
pentru Bacalaureat este 
cunoscut de către părinţi  

Organizarea,  pe tot parcursul anului şcolar a 
activităţilor/programelor suplimentare de 
învăţare remedială, de pregătire a examenelor 
de certificare a competenţelor profesionale şi 
de pregătire pentru olimpiade şi concursuri 
şcolare şi extraşcolare 

şefi de catedre 
cadre didactice 
de specialitate 

iunie 2020 
  

Numărul şi calitatea 
activităţilor/programelor de 
învăţare remedială, de 
pregătire a examenelor de 
absolvire şi de creştere a 
performanţei şcolare propuse 
la nivel de unitate şcolară 
Numărul elevilor înscrişi şi 
participanţi la 
activităţile/programele 
propuse (conform listelor de 
prezenţă) 
Creşterea cu 10% a mediilor 
peste 5 la disciplinele pentru 
care s-au organizat 
activităţi/programe de 
învăţare remedială 
Creşterea cu 10% a numărului 
elevilor înscrişi pentru 
susţinerea examenelor de 
certificare a competenţelor 

cadre didactice Consumabile, 
materiale didactice, 
servicii de comunicare 
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profesionale 
Creşterea cu 5% a numărului 
premiilor obţinute de elevi la 
olimpiade şi diferite 
concursuri/competiţii şcolare 
şi extraşcolare 

Promovarea prin activităţi educative a unor 
valori şi atitudini precum: respectul faţă de 
sine şi faţă de ceilalţi, autodisciplina, 
încrederea în forţele proprii şi respectarea 
demnităţii umane 

directori,  
coordonator 
de proiecte şi 
programe 
educative, 
cadre didactice 
coordonatoare 
pentru 
proiecte şi 
activitaţi 
educative, 
diriginţi, 
consilier şcolar 

conform 
planului anual 
de activităţi 
educative 
şcolare şi 
extraşcolare şi a 
calendarelor 
specifice ale 
proiectelor 
educative 
derulate în 
unitatea şcolară 

Diversitatea, calitatea şi 
numărul activităţilor şi 
proiectelor educative 
Numărul elevilor implicaţi în 
desfăşurarea activităţilor şi 
proiectelor educative 
planificate 
Reducerea numărului cazurilor 
de indisciplină, violenţă 
verbală şi fizică 
Număr Protocoale / 
Parteneriate de colaborare 
pentru activităţi şi proiecte 
educative, încheiate cu alte 
instituţii 
 

cadre 
didactice, 
elevi, 
părinţi, 
ONG-uri, 
alte  instituţii 

consumabile, 
surse extrabugetare 
(donaţii, sponsorizări), 
fondurile Asociaţiei de 
părinţi 

Colaborarea cu părinţii şi consilierul şcolar în 
vederea mobilizării elevilor pentru pregătirea 
lecţiilor şi creşterea motivaţiei pentru învăţare 
şi dezvoltare personală 

diriginţi 
consilier şcolar 

iunie 2020 Creşterea cu 5% a numărului 
elevilor activi la fiecare oră de 
curs 
Numărul orelor de dirigenţie 
axate pe motivaţia şcolară şi 
dezvolarea personală a elevilor 

cadre didactice 
elevi 
părinţi 

consumabile,  
sevicii de comunicare 

Reducerea diferenţelor dintre evaluările 
interne şi cele externe (examene, concursuri) 

director 
şefi de catedre 

iunie 2020 Evaluarea este obiectivă, 
metodele de evaluare 

cadre didactice 
elevi 

consumabile 
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 presupun teme şi structuri 
asemănătoare subiectelor de 
examen 
Mediile de final de an nu 
diferă mult de cele obţinute de 
elevi în examene 

 

Recompensarea elevilor care îşi fac temele sau 
frecventează orele de pregătire suplimentară  

director 
diriginţi 

iunie 2020 Notele reflectă preocuparea 
elevilor în efectuarea temelor 
de casă sau pregătirea 
suplimentară pentru 
performanţă şi examenul de 
Bacalaureat 
Cuantumul pemiilor în bani 
pentru elevii premiaţi la 
olimpiade şi concursuri şcolare 

cadre didactice 
elevi 
părinţi 

catalogul online, 
surse extrabugetare 
(donaţii, sponsorizări), 
fondurile Asociaţiei de 
părinţi 
 

1.5. Îmbunătăţirea dotării laboratoarelor de specialitate, a sălilor de curs  şi a atelierelor de instruire practică 
 

Indicator de performanṭă: creşterea numărului sălilor de curs, a laboratoarelor de specialitate şi a atelierelor de instruire practică care sunt dotate cu 
echipamente IT şi materiale didactice 

 

Mobilizarea cadrelor didactice în amenajarea 
cabinetelor şi sălilor de curs cu material 
didactic eficient, modern şi atrăgător 

director, 
administrator 
financiar, 
responsabil 
achiziţii 

noiembrie 2019 Existenţa planurilor de dotare 
pe catedre şi a planului de 
achiziţii al unităţii şcolare 
 

cadre didactice conform proiectului de 
buget 

Completarea bazei materiale cu echipamente 
didactice care să faciliteze învăţarea, 
înţelegerea, dezvoltarea individuală şi 
profesională a educabililor şi schimbare 
mobilier în două săli de curs şi un atelier de 

director 
şefi de catedre 
 

decembrie 2019 
aprilie 2020 
 
 
 

Numărul şi cuantumul în lei al 
achiziţiilor de material şi 
echipamente didactice noi 
Creşterea cu 2% a numărului 
orelor de curs bazate pe 

cadre didactice conform proiectului de 
buget 



Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania” Cluj - Napoca Plan managerial 2019 - 2020 

 

  

13 

instruire practică martie 2019 organizarea de 
exerciţii/experimente sau 
lucrări practice 

Monitorizare Cine? 
 

Când Cum? 

director 
CA, CEAC, şefi 
catedre 
 

conform 
planului 
operaţional şi al 
celor de 
activităţi pe 
catedre, 
conform 
strategiei CEAC 

 portofolii cadre didactice 
 portofolii elevi 
 documente catedre 
 interpretări ale testelor iniţiale, sumative şi finale 
 fişe de asistenţe/interasistenţe 
 planuri remediale/de îmunătăţire 
 planuri de învăţare diferenţiată 
 procese verbale şi rapoarte ale catedrelor, ale CEAC 
 proiecte  de lecţii inter- şi transdisciplinare 
 fişe de lucru în echipă 
 portofoliul coordonatorului de proiecte şi programe educative 
 portofoliile diriginţilor 
 procese verbale întâlniri catedre, CP, CA, CE, CEAC, Consiliile claselor 
 portofoliul responsabilului cu formarea continuă 
 parteneriate încheiate între şcoală şi CCD Cluj sau alţi furnizori de 

formare continuă 
 numărul testelor tip şi al baremelor unitare de evaluare propuse de 

către cadrele didactice 
 dosarele personale ale elevilor cu CES 
 portofoliul consilierului şcolar 
 Contractul cu serviciul de catalog online 
 Cataloagele claselor 
 Cataloagele personale ale cadrelor didactice 
 Rapoarte ale comisiei de monitorizare a ritmicităţii notării 
 Procese verbale de la şedinţele cu părinţii 
 premii, menţiuni şi diplome de participare la diverse competiţii şi 
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concursuri şcolare 

Evaluare director 
CP, CA, CEAC 

conform 
planificărilor CP 
şi CA 

 rapoarte statistice 
 raport de analiză 

 

 
 

2 Continuarea dezvoltării şi diversificării parteneriatului social în vederea sprijinirii activităţilor educative şi a instruirii practice a elevilor la agenții 

economici parteneri, prin: 

 
2.1. Implicarea părinţilor în activităţile şcolii; 
2.2. Încheierea unor parteneriate noi, care sǎ vizeze plusvaloarea profesionalǎ și educativǎ; 
2.3. Continuarea proiectelor educative, cu tradiţie la nivelul şcolii;  
2.4. Valorificarea spaţiilor excedentare din incinta şcolii;  
2.5. Continuarea proiectelor europene (Erasmus + şi eTwinning) în care este implicată şcoala şi implementarea proiectului ROSE, SGL, Runda a III-a: SMS 
(STRĂDUINŢĂ, MUNCĂ, SUCCES) 
2.6. Continuarea dezvoltarea parteneriatelor de tip dual pentru învăţământul profesional. 

Acţiuni Responsabili Termen Indicatori de realizare Resurse umane Resurse 
materiale/financiare 

2.1. Implicarea părinţilor în activităţile şcolii 

Indicator de performanṭă: creşterea  cu 5% a numărului părinţilor care sprijină activitatea instructiv-educativă 

 

Implicarea într-o mai mare măsură a 
părinţilor în acţiuni/demersuri întreprinse de 
școală pentru reducerea absenteismului, 
prevenirea şi reducerea violenţei în mediul 
școlar, prevenirea consumului de substanţe 
interzise și susţinerea activităţilor educative 

director, 
consilier 
educativ 

iunie 2020 Numărul părinţilor implicaţi 
direct în activităţile şcolii 
Numărul părinţilor prezenţi la 
şedinţele pe clase/şcoală 
Cuantumul sprijinului finaciar 
din partea părinţilor, în 
organizarea activităţilor 
educative 
Achiziţionarea de premii 

diriginţi, 
Consiliul 
Reprezentativ al 
Părinţilor, 
Asociaţia 
părinţilor 

fondurile Asociaţiei de 
părinţi 
contracte de 
donaţie/sponsorizare 
pentru proiectele 
educative ale şcolii 
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suplimentare, în obiecte, 
pentru elevi şi sprijinirea 
elevilor cu posibilităţi 
materiale reduse 
Numărul contractelor de 
donaţii şi sponsorizări pentru 
activităţile educative 

 

2.2. Încheierea unor parteneriate noi care sǎ vizeze plusvaloarea  profesionalǎ și educativǎ 
 

Indicator de performanṭă: creșterea cu 3% a numǎrului parteneriatelor de colaborare cu agenţii economici de profil şi a parteneriatelor educative cu alte 
instituţii, fațǎ de anul şcolar anterior 

Elaborarea proiectului de activităţi educative 
şi extraşcolare în funcţie de nevoile elevilor şi 
de preocupările acestora. Tematizarea 
activităţilor educative din programul Şcoala 
Altfel pentru a răspunde nevoilor de 
dezvoltare a elevilor. 

director 
adjunct, 
coordonator 
de proiecte şi 
programe 
educative 

iunie 2020 Creşterea cu 5% a numărului 
de elevi implicaţi în 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor educative şcolare 
şi extraşcolare 
Existenţa unei tematici pentru 
desfăşurarea Programului 
național Şcoala Altfel care să 
răspundă nevoilor de 
dezvoltare a elevilor 

diriginţi, 
Consiliul Şcolar 
al elevilor, 
părinţi, 
Echipa de 
organizare 
pentru Şcoala 
Altfel 

materiale necesare 
organizării şi 
desfăşurării proiectelor 
educative, sponsorizări 

Realizarea unor schimburi de bune practici în 
cadrul parteneriatelor cu alte şcoli sau 
instituţii 
 

coordonatori şi 
membri ai 
echipelor de 
proiecte 
educative 
locale, 
regionale, 
interjudeţene, 

iunie 2020 Updatarea constantă a  paginii 
web a instituţiei 
Creşterea cu 5% a numărul de 
participanţi la sesiuni, 
simpozioane, conferinţe, 
activităţi de diseminare şi/sau 
workshopuri organizate de 
instituţia şcolară, parteneri 

cadre didactice, 
elevi 
 

consumabile, pliante, 
materiale de promovare 
a parteneriatelor sau 
activităţilor educative 



Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania” Cluj - Napoca Plan managerial 2019 - 2020 

 

  

16 

naţionale şi 
internaţionale 

educaţionali sau alte instituţii 

Încheierea parteneriatelor de colaborare cu 
agenţii economici de profil, pentru instruirea 
practică de specialitate a elevilor de la și 
şcoala profesională şi pentru elevii din clasele 
a XI-a şi a XII-a liceu şi încheierea/semnarea 
anexelor şi a contractelor individuale ale 
elevilor pentru învăţământul profesional de 
tip dual 

directori, 
catedra 
tehnică 

octombrie 2019 Toţi elevii din clasele de 
profesională sunt repartizaţi, 
pentru practică, la agenţii 
economici parteneri 
Pentru toţi elevii de la 
învăţământul profesional de 
tip dual sunt 
încheiate/semnate anexele la 
contractul cadru cu agenţii 
economici parteneri şi 
contractele individuale ale 
elevilor 
Numărul elevilor din clasele a 
a XI-a şi a XII-a liceu care 
efectuează instruirea practică 
de specialitate la agenţi 
economici parteneri 

profesori/maiştri 
îndrumători de 
instruire practică 
a elevilor, 
diriginţi,  
elevi, 
agenţi 
economici 

servicii de comunicare, 
consumabile, 
abonamente, maiştri 
instructori care 
monitorizează 
activitatea de instruire 
practică 

Încurajarea agenţilor economici de a 
recompensa rezultatelor foarte bune la 
practica în producţie, prin burse şi premii 
pentru elevi 

consiliul de 
administraţie, 
comisia de 
curriculum 

iunie 2020 Existenţa sprijinului 
material/recompense din 
partea agenţilor economici 
pentru elevii foarte buni la 
instruirea practică de 
specialitate 

elevi, 
agenţi 
economici 

sponsorizări 

 

2.3. Continuarea proiectelor educative cu tradiţie la nivelul şcolii  
 

Indicator de performanṭă: creşterea cu 2% a numărului de parteneri implicaţi în proiectele educative iniţiate de şcoală 

Organizarea şi desfăsurarea proiectului  directori, conform Numărul parteneriatelor cadre didactice materiale necesare 
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înscris în CAER: Concurs interjudeţean de 
inventică şi experimente “Paşi pe urmele lui 
Edison” şi depunerea de noi aplicaţii 

coordonatori 
proiecte 

calendarului de 
activităţi ale 
proiectelor 
educative 

/protocoalelor de colaborare 
încheiate 
Numărul elevilor şi 
profesorilor implicaţi în 
desfăşurarea activităţilor 

 

membre ale 
echipelor de 
proiect 
 

desfăşurării activităţilor 
educative, 
donaţii, 
sponsorizări 
 

Promovarea, prin activităţile educative, a 
valorilor pe care se fundamentează cetăţenia 
activă şi responsabilă 

director 
adjunct, 
coordonator 
pentru 
proiecte şi 
programe 
educative 

conform 
planului de 
activităţi 
educative 

Oferta activităţilor educative 
Numărul elevilor implicaţi în 
desfăşurarea activităţilor 
 

cadre didactice. 
elevi 

materiale necesare 
desfăşurării activităţilor 
educative 

Diversificarea activităţilor derulate prin 
proiectele locale ale şcolii şi colaborarea cu 
instituţii care asigură deschiderea către 
comunitate a iniţiativelor de lucru  

director 
adjunct, 
coordonator 
pentru 
proiecte şi 
programe 
educative 

conform 
planului de 
activităţi 
educative 

Gradul de implicare a 
partenerilor de proiect 

cadre didactice, 
elevi, 
instituţii 
partenere 

materiale necesare 
desfăşurării activităţilor 

Implicarea elevilor în activităţi de voluntariat 
la nivelul comunităţii şi pentru sprijinirea 
elevilor orfani ai colegiului 
 

coordonator 
pentru 
proiecte şi 
programe 
educative, 
coordonatori 
proiecte locale, 
diriginți 

iunie 2020 Numărul elevilor şi cadrelor 
didactice implicate ȋn 
organizarea și desfǎșurarea 
activitǎților de voluntariat în 
comunitate şi de sprijinire a 
elevilor orfani ai şcolii 

cadre didactice 
voluntare,  
Consiliul Şcolar 
al elevilor, 
elevi voluntari 

consumabile, servicii de 
comunicare, 
sponsorizări 

Continuarea proiectului ECO-şcoala echipa de 
proiect 

iunie 2020 Păstrarea titlului de şcoală 
ECO şi obţinerea steagului 

cadre didactice, 
elevi, parteneri 

consumabile, servicii de 
comunicare, 
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verde sponsorizări, 
recuperarea deşeurilor 

2.4. Valorificarea spaţiilor excedentare din incinta şcolii 
 

Indicator de performanṭă: utilizarea tuturor spaţiilor excedentare ca surse de venituri extrabugetare 

 

Efectuarea cadastrării unităţii şcolare consiliul de 
administraţie 

iunie 2020 Cadastrarea unităţii şcolare autorităţi locale, 
parteneri 

proiect de buget 

Iniţierea unor noi demersuri de obţinere a 
actelor funciare ale clădirilor şcolii cu ajutorul 
autorităţilor publice şi a avizelor necesare 
organizării de licitaţii 

consiliul de 
administraţie 

iunie 2020 Şcoala deţine documente 
funciare şi avizele autorităţilor 
locale pentru organizarea de 
licitaţii 
Licitaţiile organizate pentru 
închiriere spaţii temporar 
disponibile 

autorităţi locale, 
parteneri 

proiect de buget 

Negocierea unor contracte de închiriere a 
unor spaţii din şcoală  

consiliul de 
administraţie 

iunie 2020 Creşterea veniturilor şcolii faţă 
de anul precedent 

autorităţi locale, 
parteneri 

proiect de buget 

2.5. Continuarea proiectelor europene (Erasmus + şi eTwinning) în care este implicată şcoala şi implementarea proiectului ROSE, SGL, Runda a III-a: SMS 
(STRĂDUINŢĂ, MUNCĂ, SUCCES) 
 

Indicator de performanṭă: creșterea cu 10% a numǎrului de cadre didactice şi a numărului elevilor implicaţi ȋn proiecte europene şi proiecte finanţate de Banca 
Mondială 

 

Consilierea şi sprijinirea cadrelor didactice 
pentru accesarea şi participarea la 
programele de formare continuă prin 
mobilităţi individuale de formare continuă, 
vizite de studiu, seminarii şi conferinţe 
internaţionale 

director, 
responsabil 
proiecte 
europene 

aprilie 2020 Numărul cadrelor didactice 
participante la 
activitǎți/proiecte naționale și 
internaționale 

cadre didactice consumabile, servicii de 
comunicare, 
sponsorizǎri 
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Redactare, ȋncărcare pe platforma Mobility 
Tool+ şi aprobare Raport final pentru 
Programul de parteneriat strategic 
ERASMUS+ 2017-1-DE03-KA219-035556_2: 
„Europe(an) matters - a survey on attitudes 
towards Europe” 
 
 
 
 
 
 
Implementarea şi diseminarea activităților 
cuprinse în calendarul  Programului de 
parteneriat strategic ERASMUS+2018-1-FR01-
KA229-047981_3 “Patrimoines: s'engager au 
présent pour sauver l'avenir !” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

persoana de 
contact/ 
director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
coordonatorul 
şi membrii 
echipei de 
proiect de 
parteneriat 
strategic 
Erasmus+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
responsabil 

30 octombrie 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conform 
calendarelor 
proiectului 
Erasmus+ aflat 
în derulare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aprilie 2020 

Calitatea Raportului final al 
proiectului şi aprobarea 
primirii ultimei tranşe de 20% 
din bugetul aprobat al 
proiectului 
 
 
 
 
 
 
 
Constituirea echipei de proiect 
(profesori şi elevi) ȋn anul 
şcolar 2019-2020 pentru 
parteneriatul strategic 
Erasmus + 2018-1-FR01-
KA229-047981_3 
“Patrimoines: s'engager au 
présent pour sauver l'avenir !” 
Îndeplinirea sarcinilor care 
revin membrilor echipei de 
proiect Erasmus+ ȋn pregătirea 
mobilităţilor transnaţionale şi 
a activităţilor proiectului  
planificate pe parcursul anului 
şcolar 2019-2020, dar şi a 
ȋntâlnirii transnaţionale de 
proiect din România (martie 
2020) 
Numărul aplicaţiilor noi 

Persoana de 
contact şi echipa 
de 
implementare a 
parteneriatului 
strategic 
Erasmus+ 
„Europe(an) 
matters - a 
survey on 
attitudes 
towards Europe” 
“echipa de 
implementare a 
parteneriatului 
strategic 
Patrimoines: 
s'engager au 
présent pour 
sauver l'avenir !” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cadre didactice  

consumabile, fonduri 
europene aprobate ȋn 
proiect 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
materiale necesare 
derulării activităţilor 
proiectului aflat în 
derulare, fonduri 
europene aprobate ȋn 
proiect 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
consumabile, fonduri 
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Depunerea de noi aplicaţii pentru Programe 
Erasmus+ şi a candidaturii de Şcoală 
europeană 

comisie 
proiecte 
europene 
 

depuse pentru programe 
Erasmus+ şi obţinerea titlului 
de „Şcoală europeană” 

europene pentru 
parteneriate strategice 
Erasmus+, venituri 
proprii 

Continuarea proiectelor şi/sau activităţilor 
desfăşurate ȋn cadrul proiectelor europene 
ȋncărcate pe  eTwinning  

comisia pentru 
proiecte 
europene 

iunie 2019 Numărul proiectelor 
eTwinning sau calitatea 
activităţilor desfăşurate ȋn 
cadrul proiectelor europene 
ȋncărcate pe eTwinning  

cadre didactice, 
elevi 

consumabile, servicii de 
comunicare   

Diseminarea rezultatelor pozitive ale 
proiectelor europene finalizate sau în curs de 
derulare 
 

echipa de 
proiect 

iunie 2019 Amenajarea unei expoziţii cu 
produse din proiectele 
europene 
Participarea la concursul 
Made for Europe 
Procese verbale de la CA, CP, 
Consiliul Reprezentativ al 
părinţilor şi Consiliul Şcolar al 
Elevilor 

cadre didactice, 
elevi 

consumabile, servicii de 
comunicare   

Semnarea contractului şi implementarea 

proiectului ROSE, SGL, Runda a III-a: SMS 

(STRĂDUINŢĂ, MUNCĂ, SUCCES) 

echipa de 
management şi 
de 
implementare 
a proiectului 

conform 
calendarului 
aplicaţiei depuse 
de proiect ROSE, 
SGL, Runda a III-
a: SMS 
(STRĂDUINŢĂ, 
MUNCĂ, 
SUCCES) 

Aprobare proiect şi semnare 
contract 
Atingerea obiectivelor 
propuse pentru anul 1 de 
desfăşurare a proiectului 

cadre didactice, 
elevi, 
reprezentanţi ai 
comunităţii 

resursele specificate ȋn 
aplicaţia depusă de 
proiect 

Consilierea, încurajarea cadrelor didactice de 
a se implica în propunerile de proiecte cu 
accesare de fonduri europene 

director, 
comisia pentru 
proiecte 

conform 
calendarului 
Erasmus + 

Creşterea cu 5% a numărului 
cadrelor didactice care 
accesează informaţii legate de 

cadre didactice consumabile, servicii de 
comunicare   
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 europene parteneriate cu şcoli europene  

2.6. Continuarea dezvoltării parteneriatelor de tip dual pentru învăţământul profesional. 

Indicator de performanṭă: numărul elevilor pentru care agenţii economici parteneri solicită şcolarizare în cadrul învăţământului de tip dual 

 

Realizarea de clase cu învăţământ de tip dual 
în cadrul şcolii profesionale şi creşterea 
numărului elevilor absolvenţi care se 
angajează la agentul economic la carea au 
desfăşurat activitatea de instruiré practică 

directori, 
agenţi 
economici 
parteneri 

conform 
calendarului 
pentru 
învăţământul 
profesional dual 

Numărul agenţilor economici 
parteneri care solicită la 
CNDÎPT şcolarizare elevi în 
cadrul învăţământului 
profesional dual  
Numărul elevilor propuşi 
pentru a fi şcolarizaţi în 
învăţământul profesional de 
tip dual 
Numărului elevilor absolvenţi 
care se angajează la agentul 
economic la carea au 
desfăşurat activitatea de 
instruiré practică 

responsabili cu 
relaţia şcoală-
agenţi 
economici, 
catedra tehnică  

consumabile, servicii de 
comunicare   

Monitorizare Cine? 
 

Când Cum? 

director 
CA, CEAC, şefi 
catedre 
 

conform 
planului 
operaţional şi al 
celor de 
activităţi 
educative 

 raportul comisiei pentru programe şi proiecte 
 portofoliu Program Erasmus+ (în derulare) 
 portofoliile proiectelor educative 
 parteneriate profesionale şi educative 
 documente contabile 
 buletine informative 
 comunicate de presă 
 chestionare, interviuri 
 solicitări ale agenţilor economici pentru ȋnvăţământul de tip dual 
 Proiectul planului de şcolarizare pentru 2020-2021 
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Evaluare director 
CP, CA, CEAC 

conform 
planificărilor CP 
şi CA 

 rapoarte statistice 
 raport de analiză 
 

 
 

3. Reducerea fenomenului absenteismului, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenței şcolare şi creşterea gradului de siguranțǎ a elevilor, prin: 

 
3.1. Monitorizarea zilnică a absenţelor, a cazurilor de  violenţă, aplicarea imediată a măsurilor de remediere a lor şi îmbunătăţirea comunicării cu părinţii; 
3.2. Asigurarea unui mediu pozitiv de interacţiune şi învăţare; 
3.3. Eficientizarea intervenţiilor individualizate în cazurile de absenteism şi violenţă şcolară. 

Acţiuni Responsabili Termen Indicatori de realizare Resurse 
umane 

Resurse 
materiale/financiare 

3.1. Monitorizarea zilnică a absenţelor, a cazurilor de  violenţă, aplicarea imediată a măsurilor de remediere a lor şi îmbunătăţirea comunicării cu părinţii; 
 

Indicator de performanṭă: reducerea cu 3 % a numărului de absenţe nemotivate/elev şi  cu 2% a numărului cazurilor de violenţă şcolară 

 

Proiectarea şi aplicarea planului operaţional,   a 
strategiei şi a procedurilor de reducere şi 
prevenire  a absenteismului  

directori, 
consilier 
şcolar 

octombrie 
2019 
conform 
planului 
operaţional 

Implicarea tuturor cadrelor 
didactice în reducerea 
absenteismului 
Scăderea cu 3% a  numărului 
de absenţe  nemotivate/elev 

diriginţi, 
părinţi, 
parteneri 
externi 

consumabile, servicii de 
comunicare 

Proiectarea şi aplicarea planului operaţional,   a 
strategiei şi a procedurilor de reducere a cazurilor 
de violenţă şcolară 

directori,  
consilier 
şcolar 

octombrie 
2019 
conform 
planului 
operaţional 

Reducerea cu 2% a numărului 
de cazuri de violenţă şcolară 
Implicarea tuturor elevilor în 
activităţi antiviolenţă 

diriginţi, 
părinţi, 
parteneri 
externi 

servicii de comunicare 

Atragerea ONG-urilor sau asociaţiilor specializate 
în rezolvarea problemei absenteismului şi a 
violenţei şcolare 

directori,  
coordonator 
pentru 
proiecte şi 

conform 
planului de 
activităţi 
educative 

Numărul parteneriatelor de 
colaborare încheiate cu ONG-
uri sau asociaţii specializate în 
rezolvarea problemei 

cadre 
didactice, 
diriginţi 
 

materiale necesare 
desfăşurării activităţilor 
educative 
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programe 
educative, 
consilier 
şcolar 

absenteismului şi a violenţei 
şcolarei  

Stabilirea legăturilor formale cu organele de 
poliţie, pompieri şi corpul gardienilor publici în 
scopul creşterii siguranţei elevilor, precum şi 
pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei 
juvenile 

director 
adjunct, 
diriginţi 

iunie 2020 Numărul şi calitatea 
activităţilor de reducere a 
cazurilor de violenţă, de 
educaţie juridică,, desfăşurate 
în colaborare cu  organele de 
poliţie, pompieri şi corpul 
gardienilor publici, ş.al. 
instituţii 

cadre 
didactice, 
părinţi, 
parteneri 

consumabile, 
servicii de comunicare 

Monitorizarea ritmică a absenţelor, monitorizarea 
elevilor navetişti 
 

director,  
comisia de 
monitorizare a 
absenţelor 

lunar conform 
planificării la 
nivelul 
comisiei 

Reducerea cu 3% a numărului 
de absenţe nemotivate/elev 
Numărul părinţilor implicaţi 
activ în îmbunătăţirea 
frecvenţei elevilor 

cadre 
didactice, 
elevi, 
părinţi 

servicii de comunicare 

Revizuirea măsurilor de recompensare pozitivă, 
disciplinare şi administrative pentru descurajarea, 
combaterea şi reducerea numărului de absenţe şi 
prevenirea abandonului şcolar 
 

directori, 
diriginți, 
Comisia de 
monitorizare a 
absenteismulu 

noiembrie 
2019 

Revizuirea ROFUI şi RI 
Scăderea cu 2% a numărului 
cazurilor speciale de 
absenteism faţă de anul şcolar 
anterior 
Comunicarea eficientă cu 
părinţii 
Servicii de pază funcţionale 
Numărul adreselor către 
Primării, Poliţii locale, DSAM şi 
DGASPC Cluj 

cadre 
didactice, 
diriginţi, 
consilier 
şcolar 

consumabile, 
mijloace de 
informare/comunicare, 
material didactic pentru 
activităţi extraşcolare 

Reducerea cazurilor de violenţă prin întâlniri 
individuale cu elevii-problemă, consilierea şi 

diriginţi, 
consilier 

în funcţie de  
necesar 

Numărul elevlor consiliaţi 
individual sau în grup de către 

elevi, 
cadre 

servicii de comunicare 
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revalorizarea acestora, cu implicarea serviciilor 
specializate (poliţie, agenţia antidrog, etc.) 

şcolar consilierul şcolar 
 

didactice 
părinţi 

Organizarea de activităti educative pentru 
prevenirea factorilor de risc 

director 
adjunct,  
consilier 
şcolar 
 

conform 
planului de 
activităţi 
educative şi al 
consilierului 
şcolar 

Numărul, diveristatea şi 
calitatea activităţilor educative 
organizate pentru prevenirea 
factorilor de risc 
Numărul cadrelor didactice şi a 
elevilor implicaţi în 
desfăşurarea activităţilor de 
prevenţie 
Realizarea de pliante şi 
materiale informative 

cadre 
didactice, 
diriginţi, 
elevi, 
părinţi, 
ONG-uri 
 

materiale necesare 
desfăşurării activităţilor 
educative 

Asigurarea permanentă a unei comunicări 
eficiente  între profesori, elevi şi părinţi, 
urmărindu-se constant frecvenţa, starea de 
disciplină şi progresul şcolar al educabililor 

director, 
coordonator 
de proiecte şi 
programe 
educative, 
consilier 
şcolar 
 

 
permanent 

Scăderea  cu 5% a numărului 
elevilor sancţionaţi pentru 
indisciplină şi comportament 
neadecvat la orele de curs 
Numărul proceselor verbale 
încheiate la şedinţele cu 
părinţii pe clase şi la întâlnirile 
Consiliului Reprezentativ al 
părinţilor pe şcoală 
Numărul adreselor scrise, a 
scrisorilor de 
felicitare/mulţumire şi a sms-
urilor trimise de conducerea 
şcolii, diriginţi, cadre didactice 
spre părinţi 

cadre 
didactice, 
Asociaţia 
părinţilor, 
serviciul de 
contractare 
şi furnizare a 
catalogului 
online, 
Poşta 
română, 
Orange-
serviciul de 
telefonie fixă 
şi mobilă 

servicii şi mijloace de 
comunicare, 
cosumabile 

3.2. Asigurarea unui mediu pozitiv de interacţiune şi învăţare 
 

Indicator de performanṭă: creşterea procentului de inserţie profesională a absolvenţilor cu 3 % faţă de anul şcolar anterior 
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Continuarea sprijinului oferit elevilor cu 
posibilităţi materiale reduse prin cazare gratuită, 
ajutor material, încheierea unor parteneriate cu 
organizaţii care oferă servicii de ajutor social 

directori,  
coordonator 
de proiecte şi 
programe 
educative 
 

noiembrie 
2019 

Numărul elevilor proveniţi din 
familii defavorizate sau cu 
venituri foarte mici, care sunt 
sprijiniţi material pe tot 
parcursul anului şcolar 

diriginţi, 
elevi, părinţi 

sponsorizări, sprijinul 
asociaţiei de părinţi 

Ȋmbunătăţirea ofertei de cercuri ştiinţifice şi 
tehnice  
 

director 
adjunct, şefi 
de catedre 

ianuarie 2020 Existenţa unui program de 
activitate pentru fiecare cerc 
Numărul cadrelor didactice şi a 
elevilor implicaţi în cercuri 
ştiinţifice şi tehnice  
Numărul şi calitatea produselor 
elevilor implicaţi în activitatea 
cercurilor ştiinţifice şi tehnice  
 din şcoală 

cadre 
didactice, 
elevi, 
părinţi 
 

echipamente, materiale 
didactice specifice 

Continuarea acordării recompenselor materiale 
pentru elevii cu rezultate excepţionale la 
concursurile şi olimpiadele şcolare 

director, şefi 
de catedre 

iunie 2020 Elevii premiaţi la olimpiadele 
naţionale primesc un premiu 
din partea şcolii de 1000 de lei 

elevi, 
părinţi 

fonduri de premiere 
pentru elevi 

Sprijinirea elevilor ȋn pregǎtirea pentru 
performanțǎ în cadrul disciplinelor tehnice, de 
specialitate 

directori, 
şefi catedre 
 

aprilie 2020 Numǎrul de elevi care se 
pregătesc pentru participarea 
la olimpiade şi competiții 
școlare, organizate în cadrul 
disciplinelor tehnice, de 
specialitate 
Tabel centralizator cu rezultate 
ale elevilor obţinute la 
concursurile și olimpiadele 
școlare,  în cadrul disciplinelor 
tehnice, de specialitate 

cadre 
didactice de 
specialitate, 
elevi 

consumabile, materiale 
didactice 
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Corelarea planului de şcolarizare cu priorităţile şi 
tendinţele de dezvoltare economică locală, 
regională, naţională şi europeană 
 

directori, 
consiliul de 
administraţie 

noiembie 
2019 

Proiectul planului de 
şcolarizare pentru 2019-2020 

cadre 
didactice, 
elevi, 
parteneri 

consumabile, 
servicii de comunicare 

Asigurarea condiţiilor unei optime orientări 
profesionale şi informare a elevilor privind 
cariera, prin parteneriate cu universităţi şi agenţi 
economici sau prin activităţi specifice de OŞP 

director 
adjunct, 
consilier şcolar 

aprilie 2020 
 
 
 

Numărul şi calitatea 
activităţilor organizate de 
orientare şcolară şi 
profesională  
Creşterea cu 10% a numărului 
absolvenţilor de şcoală 
profesională care se angajează 
la agenţii economici la care au 
efectuat practica de 
specialitate 

cadre 
didactice, 
elevi, 
universităţi, 
agenţi 
economici 

consumabile, 
servicii de comunicare 

Implicarea agenţilor economici parteneri în 
elaborarea şi revizuirea CDL-urilor şi în dotarea 
laboratoarelor de specialitate şi a atelierelor de 
instruire practică 
 

director, 
şef catedră 
tehnică  

octombrie 
2019 

Numărul CDL-urilor noi şi a 
celor revizuite în colaborare cu 
agenţii economici parteneri 
Numărul cabinetelor de 
specialitate acoperă necesarul 
impus de curriculum 
Calitatea şi performanţa 
echipamentelor/uneltelor din 
dotarea laboratoarelor de 
specialitate, a atelierelor de 
instruire practică si a service-
ului auto al şcolii 

membrii 
catedrei 
tehnice: 
ingineri şi 
maiştri 

donaţii, 
buget, 
venituri proprii, 
fonduri extrabugetare 

3.3. Eficientizarea intervenţiilor individualizate în cazurile de absenteism şi violenţă şcolară 
 

Indicator de performanṭă: reducerea numărului cazurilor speciale de absenteism şi a numărului de sanţiuni disciplinare, faţă de anul şcolar anterior 
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Existenţa unor programe individualizate de 
intervenţie în cazul elevilor care înregistrează un 
număr mai mare decât media absenţelor 
nemotivate/elev şi a elevilor cu abateri 
comportamentale repetate 

directori,  
consilier 
şcolar 

ianuarie 2020 Numărul şi calitatea planurilor 
individualizate de intervenţie  
 

cadre 
didactice, 
părinţi, 
diriginţi, 
psiholog 

consumabile, 
servicii de comunicare 

Organizarea de întâlniri între diriginţi, conducerea 
şcolii, părinţi şi elevi, pentru rezolvarea unor 
situaţii-problemă privind frecvenţa la cursuri şi 
disciplina elevilor 

director, 
psiholog 

după situaţie Scăderea numărului cazurilor 
cu perspectivă de abandon 
şcolar şi a cazurilor de abateri 
disciplinare repetate 

părinţi, 
diriginţi, 
elevi 

servicii de comunicare 

Monitorizare Cine? 
 

Când Cum? 

director 
CA, CEAC, şefi 
catedre, 
diriginţi 
 

conform 
planului de 
reducere a 
absenteismului 
şi violenţei 
şcolare, a 
planurilor 
individualizate 
de intervenţie 
şi a planului de 
activităţi a 
consilierului 
şcolar 

 rezultate la învăţătură şi disciplină 
 portofoliile diriginţilor 
 statistici şi programe individualizate de intervenţie întocmite de 

consilierul şcolar 
 rezultatelor la concursuri şi olimpiade interdisciplinare tehnice 
 situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor 
 rezultatele la bacalaureat 
 rezultatele promovării examenelor de atestare profesională 
 procese verbale ale Lectoratului cu părinţii pe şcoală, ale Asociaţiei de 

părinți, ale şedinţelor cu părinţii pe clase, ale Comisiei de prevenire, 
reducere şi combatere a violenţei şi ale Comisiei de monitorizare a 
absenteismului 

Evaluare directori 
CP, CA, CEAC 

conform 
planificărilor 
CP şi CA 

 rapoarte statistice 
 raport de analiză 
 

 
 

4. Sprijinirea  evoluţiei în carieră a întregului personal, creşterea calităţii actului educaţional şi sporirea gradului de atractivitate a orelor de curs , prin: 
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4.1. Mobilizarea personalului de a participa la cursuri şi programe de formare continuă şi valorificarea competenţelor dobândite în procesul instructiv-
educativ în vederea creşterii calităţii actului educaţional şi sporirea gradului de atractivitate a orelor de curs 

Acţiuni Responsabili Termen Indicatori de realizare Resurse 
umane 

Resurse 
materiale/financiare 

4.1. Mobilizarea personalului de a participa la cursuri şi programe de formare continuă şi valorificarea competenţelor dobândite în procesul instructiv-educativ 

Indicator de performanṭă: creşterea cu 3% a numărului de cursuri şi programe de formare urmate de personalul colegiului şi a participărilor cu articole/lucrări 
la sesiuni de comunicări, simpozioane şi conferinţe 

 

Ȋncurajarea formării profesionale, ca perspectivă 
de dezvoltare, pentru toate categoriile de 
personal: didactic, auxiliar şi nedidactic 

director, 
responsabili de 
compartimente, 
responsabil 
formare 
continuă 

iunie 2020 Existenţa Planului de 
dezvoltare a personalului 
Fiecare cadru didactic 
întruneşte numărul de credite 
corespunzător ciclului de 
formare personal 
Personalul administrativ 
participă periodic la cursuri de 
formare în domeniu 
Şcoala are asigurate 
responsabilităţile RSVTI/PSI 
prin persoane autorizate 

personalul 
şcolii  

conform proiectului de 
buget 

Dezvoltarea competenţelor didactice prin 
programe de formare ce susţin didactica 
disciplinei,  limbile străine,  valorificarea reţelelor 
de calculatoare şi a softurilor educaţionale 
existente în colegiu 
 

director, 
şefi de catedre, 
responsabil 
formare 
continuă 

iunie 2020 Numărul cadrelor didactice 
participante la 
programe/cursuri de formare 
continuă care au ca tematică 
didactica disciplinei,  limbile 
străine precum şi 
implementarea TIC şi a noilor 
tehnologii în didactica 
disciplinei 

cadre 
didactice 

tehnică de calcul, 
softuri educaţionale, 
dotarea cu echipamente 
IT 
videoproiectoare şi 
ecrane de proiecţie,  
conexiune funcţională la 
internet, 
„biblioteca virtuală” a 
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Rapoarte de monitorizare a 
implementării achiziţiilor 
dobândite în cadrul 
programelor, cursurilor de 
formare continuă menţionate 
anterior, la orele de curs 

cadrelor didactice, 
Buget, 
venituri proprii 

Organizarea de activităţi sau sesiuni comune cu 
partenerii în educaţie, pentru formarea şi 
dezvoltarea profesională a personalului 
 

şefi de catedre, 
responsabil cu 
formarea 

iunie 2020 Creşterea calităţii materialului 
didactic utilizat la orele de curs 
şi orientarea predării spre 
dezvoltarea competenţelor 
cheie  

cadre 
didactice  

taxe de curs 

Promovarea imaginii şcolii prin participarea 
cadrelor didactice la sesiuni de comunicări 
ştiinţifice, simpozioane, conferinţe şi cursuri 
academice de perfecţionare 

director, 
responsabil cu 
formarea 

pe tot 
parcursul 
anului şcolar 

Creşterea cu 3% a participărilor 
cadrelor didactice la sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, 
simpozioane, conferinţe şi 
cursuri academice de 
perfecţionare 

cadre 
didactice 

consumabile, taxe de 
participare 

Organizarea unor activităţi metodice, la nivel 
judeţean, care să faciliteze schimbul de bune 
practici 

director, 
şefi comisii 
metodice, 
RFC 
 

octombrie 
2019 
mai 2020 

Reînnoirea parteneriatului cu 
CCD Cluj 
Numărul activităţilor metodice 
organizate în şcoala noastră 
Numărul cadrelor  didactice 
implicare în organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor 
metodice ale catedrei 

cadre 
didactice 

consumabile, servicii de 
comunicare 

Creşterea calităţii actului educaţional şi sporirea 
gradului de atractivitate a orelor de curs 

 

toate cadrele 
didactice 

permanent Scăderea numărului absenţelor 
la orele de curs, creşterea 
motivaţiei intrinseci a elevilor 
pentru învăţare, dezvoltare 
profesională şi personal 

cadre 
didactice,  
elevi, 
părinţi 
 

consumabile, servicii de 
comunicare 
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Numărul lecţiilor deschise, 
demonstrative, în disciplină şi 
interdisciplinare 
Chestionare de satisfacţie: 
elevi, părinţi, profesori 

CEAC 

Susţinerea organizării unor întâlniri cu 
personalităţi care se  pot constitui, pentru elevi, în 
modele de urmat în viaţă şi carieră 

coordonator de 
proiecte şi 
programe 
educative, 
profesori 
diriginţi 

 iunie 2020 Numărul cadrelor didactice şi a 
elevilor participanţi la 
întâlnirile organizate în şcoală 

cadre 
didactice, 
elevi, 
comunitate 
locală 

consumabile 

Monitorizare Cine? 
 

Când Cum? 

director 
CA, CEAC, 
responsabil cu 
formarea 
continuă 

conform 
planului de 
dezvoltare a 
resurselor 
umane, 
planurilor de 
activitate ale 
catedrelor 

 evidenţa formării 
 rapoarte individuale ale cadrelor didactice privind formarea 

profesională şi evoluţia în carieră 
 statistici privind participarea la seminarii, conferinţe 
 raportul de asitenţă la ore 
 rapoarte de inspecţii 

Evaluare directori 
CP, CA, CEAC 

conform 
planificărilor 
CP şi CA 

 rapoarte statistice 
 raport de analiză 
 

 

5. Dezvoltarea componentei de marketing educaţional şi promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală, naţională şi internaţională, prin: 
 

5.1. Creşterea relevanţei ofertei educaţionale în raport cu cerinţele pieţei muncii şi eficientizarea metodelor de promovare a acesteia; 
5.2. Asigurarea vizibilităţii evenimentelor marcante, a activităţilor educative şi ale proiectelor şcolii în comunitatea locală, naţională şi internaţională. 

Acţiuni Responsabili Termen Indicatori de realizare Resurse Resurse 
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umane materiale/financiare 

5.1 Creşterea relevanţei ofertei educaţionale în raport cu cerinţele pieţei muncii şi eficientizarea metodelor de promovare a acesteia; 
 

Indicator de performanṭă: eficientizarea strategiilor de promovare a ofertei educaţionale 

 

Evaluarea tendinţelor de dezvoltare  şi a 
cerinţelor pieţei muncii şi încheierea de noi 
parteneriate cu agenţi economici, care pot sprijini 
pregătirea practică a elevilor şi care le oferă 
oportunităţi de angajare după terminarea 
studiilor 
 

directori, 
CA,  
reprezentanţii ai 
agenţilor 
economici, 
membrii 
catedrei tehnice 
 

 
 
 
 
noiembrie 
2019 

Numărul absolvenţilor de 
şcoală profesională care sunt 
angajaţi la agentul economic la 
care au făcut practica 
Numărul parteneriatelor noi cu 
agenţi economici care pot 
sprijini pregătirea practică a 
elevilor şi care le oferă 
oportunităţi de angajare după 
terminarea studiilor 
 

cadre 
didactice, 
părinţi, 
comunitatea 
locală, 
IŞJ Cluj, 
ARACIP, 
CNDÎPT, 
agenţi 
economici de 
profil 

consumabile, 
servicii de comunicare, 
buget, 
surse extrabugetare 

Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei 
muncii, locale şi regionale, astfel încât să fie 
acoperite domeniile prioritare de dezvoltare 
economică specifice 
 

directori, 
CA, CP, 
reprezentanţii 
agenţilor 
economici 
parteneri, 
membrii 
catedrei tehnice 
profesori/maiştri 
de instruire 
practică 

decembrie 
2019 

Procentul de realizare a 
planului de şcolarizare pentru 
anul şcolar în curs 
Numărul claselor/grupelor 
propuse şi aprobate pentru 
implementare învăţământ dual 
la şcoala profesională pentru 
anul şcolar următor 
Raport de analiză a  inserţiei 
absolvenţilor pe piaţa muncii 
de profil  
 

cadre 
didactice, 
părinţi, 
comunitatea 
locală, 
IŞJ Cluj, 
ARACIP, 
CNDÎPT, 
agenţi 
economici de 
profil 

consumabile, 
servicii de comunicare, 
buget, 
surse extrabugetare 

Dezvoltarea strategiei de marketing educaţional  
şi promovarea ofertei educaţionale a şcolii, în 

consiliul de 
administrație 

martie-
august 2020 

Realizarea planului de 
şcolarizare la toate 

comisia de 
curriculum, 

materiale de promovare 
consumabile, 
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comunitate, prin pliante, afişe, revista şcolii, 
apariţii mass-media, reclamă şi publicitate în 
mass-media locală, pagina web a şcolii, reţele de 
socializare, etc. 

comisia pentru 
curriculum 

specializările şi formele de 
învăţământ propuse şi 
aprobate 

cadre 
didactice, 
elevi, 
părinţi, 
comunitatea 
locală 

conform proiectului de 
buget 

5.2. Asigurarea vizibilităţii evenimentelor marcante, a activităţilor educative şi ale proiectelor şcolii în comunitatea locală, naţională şi internaţională. 
 

Indicator de performanṭă: Creşterea numărului comunicatelor/articolelor care promovează imaginea pozitivă a şcolii în comunitatea locală, naţională şi 
internaţională. 

 

 

Extinderea preocupărilor de asigurare a 
vizibilităţii şi credibilităţii instituţionale 

consiliul de 
administrație 

iunie 2020 Existenţa unei strategii de 
promovare a imaginii şcolii în 
comunitatea locală, naţională 
şi internaţională 
 
 

cadre 
didactice, 
parteneri, 
elevi, 
comunitatea 
locală 

consumabile, servicii de 
comunicare,  

Creşterea prestigiului şcolii în comunitate, 
atragerea partenerilor dornici să sprijine financiar 
şi logistic activitatea educativă 
 

directori, 
CA, CP 

permanent Cuantumul sumelor şi 
produselor provenite din 
donaţii şi sponsorizări pentru 
susţinerea proiectelor 
educative şi premierea elevilor 

coordonatori 
proiecte 
educative, 
cadre 
didactice, 
reprezentanţi 
ai 
comunităţii, 
agenţi 
economici 
parteneri 

consumabile, 
donaţii, 
sponsorizări 
 

Promovarea imaginii şcolii prin continuarea director adjunct, permanent Numărul şi calitatea cadre consumabile, 
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proiectelelor educative iniţiate şi coordonate de 
către instituţia noastră, prin implementarea de 
programe Erasmus+ şi prin participarea cadrelor 
didactice şi a elevilor la sesiuni de comunicări 
ştiinţifice, conferinţe şi simpozioane, concursuri şi 
competiţii judeţene, interjudeţene, naţionale şi 
internaţionale  

coordonator de 
proiecte şi 
programe 
educative, 
responsabil 
proiecte 
europene, 
responsabil 
formare 
continuă 
 

evenimentelor organizate de 
către şcoală şi numărul 
participanţilor, reprezentanţi ai 
instituţiei noastre şcolare, la 
concursuri şi competiţii 
naţionale şi internaţionale 
Numărul articolelor, lucrărilor, 
cărţilor publicate, care au ca 
autor sau coautori cadre 
didactice din şcoala noastră 

didactice, 
elevi, 
părinţi, 
comunitatea 
locală, 
alte instituţii 

servicii de comunicare, 
buget 

Implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în 
activităţi de scriere şi aplicare de proiecte de 
intervenţie, pentru rezolvarea unor probleme ale 
şcolii/comunităţii locale 

director adjunct, 
profesor 
coordonator al 
Consiliului Şcolar 
al elevilor 

iunie 2020 Numărul şi calitatea 
activităţilor/proiectelor de 
intervenţie pentru rezolvarea 
unor probleme ale comunităţii 
locale, în care s-au implicat 
reprezentanţi ai instituţiei 
noastre şcolare 

cadre 
didactice, 
elevi 

consumabile, 
servicii de comunicare, 
fonduri extrabugetare 

Colaborarea deschisă şi permanentă cu mass-
media 

director permanent Numărul 
articolelor/comunicatelor de 
presă care promovează 
evenimente/activităţi 
deosebite organizate de către 
şcoală 

cadre 
didactice 

consumabile, 
servicii de comunicare, 
 

Monitorizare Cine? 
 

Când Cum? 

directori, 
coordonator de 
proiecte şi 
programe 

semestrial şi 
anual 

 
 premii, menţiuni şi diplome de participare la diverse competiţii şi 

concursuri şcolare 
 rapoarte ale cadrelor didactice şi ale responsabilului cu  formarea 
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educative, 
responsabil 
proiecte 
europene, 
responsabil 
formare 
continuă 

continuă 
 diplome, adeverinţe, certificate de participare la sesiuni de 

comunicări, conferinţe, simpozioane, activităţi organizate de alte 
instituţii 

 publicaţii ale cadrelor didactice 
 articole, comunicate din mass-media locală, naţională şi internatională 

 

Evaluare directori 
CP, CA, CEAC 

semestrial şi 
anual 

 raport semestrial şi anual privind starea şi calitatea ȋnvăţămȃntului la 
Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”  

 raport CEAC 
 rapoarte ale coordonatorilor de proiecte educative  

 
 

6. Încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ, prin: 
 

6.1. Eficientizarea demersurilor de încadrare în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

Acţiuni Responsabili Termen Indicatori de realizare Resurse 
umane 

Resurse 
materiale/financiare 

6.1. Eficientizarea demersurilor de încadrare în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 
 

Indicator de performanṭă: creşterea procentului de încadrare în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ 

 

Calcularea procentului estimativ de încadrare în 
bugetul aprobat al unităţii de învăţământ pentru 
2020, conform costului standard, prin raportare 
la numărul de elevi existenţi în unitate la nivelul 
lunii octombrie 2019 

administrator 
financiar, 
director 

ianuarie 
2020 

Procentul de încadrare în 
bugetul aprobat al unităţii de 
învăţământ pentru 2019, 
conform costului standard, 
prin raportare la numărul de 
elevi existenţi în unitate la 
nivelul lunii octombrie 2018 

Personalul 
unităţii de 
învăţământ 

Bugetul aprobat pe 
2020 conform costului 
standard, prin raportare 
la numărul de elevi 
existenţi în unitate la 
nivelul lunii octombrie 
2019 

Continuarea demersurilor întreprinse în 2019 directori, CA, CP februarie Proiectul Planului de încadrare Cadre consumabile, 
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pentru creşterea procentului de încadrare în 
bugetul aprobat al unităţii de învăţământ pentru 
2020: conceperea Proiectului de încadrare pentru 
2020-2021 fără colective sportive şi grupe la 
practică în atelierele şcolii 
Eficientizarea metodelor de promovare a ofertei 
şcolii în vederea creşterii numărului de elevi în 
anul şcolar 2020-2021 

2020 
 
 
 
 
 
martie-
august 2020 

pentru 2020-2021 fără 
colective sportive şi grupe la 
practică în atelierele şcolii 
Diversificarea metodelor de 
promovare a ofertei şcolii în 
vederea creşterii numărului de 
elevi în anul şcolar 2020-2021 

didactice servicii de comunicare, 
fonduri extrabugetare 

Menţinerea posturilor externalizate de îngrijitor 
curăţenie 

director, CA Pe percursul 
anului şcolar 
2019-2020 

3 posturi de îngrijitor curăţenie 
externalizate 

Firma de 
curăţenie 
parteneră 
Administrator 
patrimoniu 

Fonduri de la Primăria  
Municipiului Cluj-
Napoca 

Monitorizare Cine? 
 

Când Cum? 

directori,  
administrator 
financiar 
administrator 
patrimoniu 
 

semestrial şi 
anual 

 Proiectul de buget pentru 2020 
 Proiectul Planului de încadrare pentru 2020-2021 
 Prognoze financiare de încadrare în bugetul aprobat pe 2020 
 Materiale publicitare de promovare a ofertei şcolii 
 Contract servicii curăţenie 
 Registrul de procese verbale al CA 

Evaluare directori 
CP, CA, 
compartimentul 
contabilitate 

semestrial şi 
anual 

 raport semestrial şi anual privind starea şi calitatea ȋnvăţămȃntului la 
Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”  

 rapoarte financiare 

Director, 
Prof. Cornelia-Elena Giurgiu 

________ 


