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OBIECTIVE GENERALE 
 Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală. 
 Crearea de competenţe cheie şi dezvoltarea abilităţilor care să asigure succes profesional şi personal.  

 
OBIECTIVE 
SPECIFICE 

ACTIVITATI  REALIZATE REALIZATORI ACTIVITATI 
NEREALIZATE 

RĂSPUND 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru 
desfăşurarea 
activităţilor practice 

  -Realizarea proiectului de 
reabilitare a laboratoarelor 
de mecanică şi a atelierelor 
şcoală 
 -Identificarea surselor de 
finanţare.  
-Demararea lucrărilor 

Resp. comisia 
disciplinelor 
Tehnice 
Dir. Adjunct 
CA 

Implementarea unui 
proiect educaţional în 
parteneriat 

Reluarea parteneriatului cu Liceul Agricol din 
localitatea BEKEŞ din Ungaria – realizarea 
proiectului 

Lungu Ana 
Balasz Alexandru 

-nu s-a semnat acordul 
de parteneriat 
-activitatea programată 
s-a amânat  

Director 
Echipe de proiect  
-partenerii de 
proiect 

Cresterea interesului 
elevilor si profesorilor 
pentru realizarea 
unor activitati 
estrascolare calitativ 
superioare 

Înregistrarea participării profesorilor la activităţi 
extracurriculare în disciplină şi educative, respective 
parteneriate 
Înregistrarea participării elevilor  la activităţile 
extracurriculare – registrul din sala profesorală 
 

-monitorizarea 
activităţilor 
extracurriculare –prof. 
Mestecan Cornelia-
conform rapoarte pe 
sem I şi registru de 
activităţi 
extracurriculare 
educative 

  

Creşterea posibilităţii 
de a fi realizat a 
planului de şcolarizare  

-Îmbunătăţirea ofertei educaţionale şi promovarea ei 
 -Stabilirea în Consiliul de administraţie şi aprobarea 
Consiliului Profesoral a unui plan de şcolarizare în 
concordanţă cu nevoile şi strategiile  PLAI în funcţie 
de personalitatea şcolii, de cererea de pe piaţa muncii 
şi a absolvenţilor claselor a VIII-a 

Plan de şcolarizare-
proiect: 
Director  
CA 
Promovare: 
Director 
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Boilă Narcisa  
Farmaciuc  Rodica 

Creşterea bazei de 
date centralizată  

Îmbunătăţirea sistemului de centralizare a datelor Mestecan Cornelia   

Creşterea calităţii 
activităţii membrilor 
comisiei CEAC 

Îmbunătăţirea activităţii CEAC 
1.Pregatirea membrilor CEAC pentru implementarea 
noii platforme ARACIP 
2.Asumarea sarcinilor de catre membrii comisiei 
3.Realizarea, monitorizarea si evaluarea activitatii 
membrilor comisiei 

Mestecan Cornelia 
Baciu Rodica 
Toader Ancuţa 
Călian Alexandrina 

  

 
ANALIZA SWOT 
 

 O1. Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor practice 
Puncte tari Puncte slabe Măsuri de ameliorare 
 -nu s-a realizat proiectul de 

reabilitare a laboratoarelor de 
mecanică şi a atelierelor şcoală 

  

-scrierea proiectului 
/proiectelor-termen 
31.03.2014 
Demarea lucrarilor de 
dotare/amenajare – 
termen-15.04.2014 

 
 

O2. Implementarea unui proiect educaţional în parteneriat 
Puncte tari Puncte slabe Măsuri de ameliorare 
 

 s-a realizat proiectul de parteneriat 
 s-a luat legătura cu partenerul din Ungaria 

     
 

 forma proiectului nu este finalizată 
 nu există un acord de parteneriat semnat de cele două 

părţi  
 întâlnirea programată între cei doi parteneri nu s-a 

desfăşurat – partenerii nu s-au putut deplasa la Cluj-
Napoca  

-redactarea în formă 
finală a proiectului –  
7 .03. 2014 
-redactarea unui acord 
de parteneriat şi 
semnarea lui de către 
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cei doi parteneri şi 
avizat de către ISJ Cluj- 
31.03.2014 
-realizarea cel puţin a 
unei activităţi în anul 
şcolar 2013-2014 
- mai 2014 

 
                     O3. Eficientizarea performantei organizatiei. Măsurare şi analiză.  
Puncte tari Puncte slabe Măsuri de ameliorare 

 Înregistrarea participării elevilor  la activităţile extracurriculare – coordonatorul 
de proiecte şi programe Orza Adela 

 
 

 Monitorizarea activităţilor extracurriculare în disciplină, educative şi metodice – 
prof Mestecan Cornelia  

                             

monitorizarea 
activitatilor realizate de cadrele didactice-an scolar 2013-2014.pdf

                      

monitorizarea 
activitatilor metodice -2013-2014.pdf

                    
     

 Monitorizarea participării la cursuri de formare continuă şi activităţi de 
perfecţionare - prof Mestecan Cornelia 

                      

                            

monitorizarea 
participare la cursuri de formare -2013-2014.pdf

 
 Monitorizarea protocoalelor  de parteneriat la nivelul şcolii – prof. Mestecan 

Cornelia şi dir. prof. Trişcă Rodica 

             

lista protocoalelor de 
colaborare-2013-2014-completata.pdf

 

 Responsabilii de comisii nu au 
transmis coordonatorului 
CEAC  şi directorului , arhiva cu 
toate centralizatoarele de 
activitate din comisie.  

 

 

-precizarea în raportul 
comisiei, a membrilor 
care nu au realizat 
corespunzator şi nu au 
trimis la termenul fixat 
centralizatoarele de 
activitate. Termen 
07.03.2014 
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 S-a stabilit în Consiliul de administraţie şi s-a aprobat în  Consiliul Profesoral un 

proiect de  plan de şcolarizare în concordanţă cu nevoile şi strategiile  PLAI în 

funcţie de personalitatea şcolii, de cererea de pe piaţa muncii şi a absolvenţilor 

claselor a VIII-a 

 S-a stabilit o strategie de  promovare a ofertei educaţionale – director –prof. Trişcă 
Rodica şi prof. Boilă Narcisa, Farmaciuc Rodica 

 
                    O4. Optimizarea activităţii de autoevaluare instituţională.  
Puncte tari Puncte slabe Măsuri de ameliorare 

 realizarea graficului de monitorizare a activităţilor,  la nivelul echipei 
manageriale, comisiilor şi CEAC 

 realizarea procedurii de autoevaluare instituţională – Mestecan Cornelia 
 realizarea monitorizării activităţii de către echipa managerială, responsabilii 

comisiilor şi coordonatorul CEAC 
 realizarea bazei de date la nivelul comisiilor prin existenţa rapoartelor 

fiecărui cadru didactic conform fişei de evaluare pentru acordarea 
calificativului anual, a graficului de activităţi pe domenii şi a raportului 
comisiei pe sem I 

 realizarea bazei de date la nivelul CEAC prin existenţa rapoartelor comisiilor 
metodice şi a comisiei diriginţilor şi raportul de activitate al CEAC pe sem I 

 realizarea site-ului CEAC www.ceacalexborza.wordpress.com  pe care se 
publică toate materialele CEAC , activităţile extracurriculare educative şi în 
specialitate realizate de colegi pentru a putea fi vizibile atât elevilor, 
părinţilor dar şi altor factori interesaţi. 

 greu de departajat 
activităţile pe domenii la 
comisia disciplinelor 
umaniste 

 nu am primit 
centralizatoarele de 
activităţi ale profesorilor 
de la nicio comisie , 
conform procedurii 
transmise tuturor 
factorilor implicaţi 

 nerespectarea 
termenelor stabilite 
pentru realizarea 
rapoartelor comisiilor 

 

-activităţile cadrelor 
didactice se scriu în 
raportul comisiei 
defalcate : activ. 
extracurriculare în 
disciplină, active. 
extracurriculare 
educative, activ. 
metodice  la puncte tari 
pe domeniul respective. 
La activităţi trebuie să 
să fie precizate data şi 
autorul/cei prezenţi. 
Termen –sem II 
 

 

http://www.ceacalexborza.wordpress.com/

