
Plan de îmbunătățire a calității educației oferite pentru anul școlar 
2019-2020 

Ținta nr 2: Modernizarea demersului didactic prin dezvoltarea resurselor umane și 
materiale, în vederea asigurării calității serviciilor educaționale și stimularea excelenței 
         
Domeniu: Capacitate instituțională 
Subdomeniu : Baza materială 
Obiective:  

- Reabilitarea complexă a școlii prin atragerea de fonduri structurale pentru asigurarea 
condiţiilor materiale adecvate unui învăţământ modern şi competitiv 

- Realizarea învăţământului diferenţiat pentru asigurarea incluziuni elevilor cu 
probleme sociale sau de sănătate şi prevenirea eşecului şcolar 

Nr. 
crt. 

Activități :  
 

Responsabili :  
 

Data de 
început  
 

Data de 
sfârșit  
 

Indicatori de realizare 

1.

Întreținere instalații de 
încălzire corp A, C, M, 
sala de sport 
 

compartimentul 
administrativ, 
compartimentul financiar, 
director adjunct, director 

1.09.2019 31.10.2019 realizarea efectivă a 
îmbunătățirilor 
propuse, scăderea 
numărului de 
îmbolnăviri în 
perioada de iarnă  

2.

Mentenanța instalației de 
hidranți(interiori și 
exteriori), de drencere, 
sistem de alarmare și 
detecție  

compartimentul 
administrativ, 
compartimentul financiar, 
director adjunct, director 

1.09.2019 31.08.2020 Funcționarea 
instalațiilor 
 realizarea efectivă a 
îmbunătățirilor 
propuse 

3.

Realizarea lucrării de 
reparații la acoperișul 
corpului A și a refacerii 
tâmplăriei pentru corpul A 
 

compartimentul 
administrativ, 
compartimentul financiar, 
director adjunct, director 

1.10.2019 31.08.2020 realizarea lucrărilor 

4.

Achiziționarea de 20 
licențe Office pentru 
laboratoarele de 
informatică 

Informatician, 
compartimentul 
administrativ, 
compartimentul financiar, 
director adjunct, director 

1.09.2019 31.12.2019 Instalarea 
pachetelor pe 
stațiile de lucru din 
laboratoare, 
creșterea numărului 
de calificative 
maxime la 
examenul de 
competențe digitale 
Creșterea numărului 
de premii la 
competițiile de 
informatică/TIC 

5.

Reabilitare corp C 
(proiect+execuție) 

compartimentul 
administrativ, 
compartimentul financiar, 
director adjunct, director 

1.10.2019 31.08.2020 Reabilitare corpC 

 

 



Domeniu: Capacitate instituțională 
Subdomeniu : Resurse umane/ Structuri instituționale, administrative și manageriale 
Obiective: Asigurarea securității tuturor celor implicați în activitatea școlară în timpul desfășurării 
programului  

Nr. 
crt. 

Activități :  
 

Responsabili :  
 

Data de 
început  
 

Data de 
sfârșit  
 

Indicatori de 
realizare 

1.
Obținerea unui post de 
paznic  de la ISJ VN 
 

director adjunct, 
director 

15.09.2019 31.12.2019 1 post de paznic  

2.

Organizarea concursului 
pentru postul de paznic 

compartimentul 
administrativ, 
compartimentul 
financiar, director 
adjunct, director 

15.09.2019 31.01.2020 1paznic angajat 
 

 

Ținta nr.3:  Dezvoltarea dimensiunii europene a Colegiului Național Al. I. Cuza prin 
derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene 

Obiective: 
- Coordonarea/ participarea de/ la proiecte de parteneriat strategic sau de mobilitate a 

cadrelor didactice şi a elevilor, cu aplicabilitate in activităţile curriculare și 
extracurriculare 
 

Domeniu: Eficacitate educațională 
Subdomeniu : Rezultatele învățării 

Obiective:  
- Implicarea elevilor în continuarea parteneriatelor cu instituţiile din cadrul comunităţii 
- Dezvoltarea competențelor școlare îrin parteneriate și proiecte internaționale 

 

Nr. 
crt. 

Activități :  
 

Responsabili :  
 

Data de 
început  
 

Data de 
sfârșit  
 

Indicatori de 
realizare 

1.
Dezvoltarea proiectelor 
SNAC  

Coordonator SNAC, 
director adjunct 

15.09.2019 31.08.2020 Minim o activitate 
pentru fiecare 
proiect 

2.

Realizarea unor şedinţe de 
informare cu privire la 
posibilitatea dezvoltării 
proiectelor și numirea 
echipelor de proiect 

Coordonator proiecte 
și programe 
educative, director 
adjunct  

15.09.2019 31.08.2020 cel puțin un proiect 
realizat 

 

Ținta nr.4: Promovarea imaginii şcolii la nivel local, național și internațional 
Obiective: 
- Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în popularizarea rezultatelor şcolii, în rândul 
părinţilor și în comunitate 

 
Domeniu: Capacitate instituțională 
Subdomeniu : Structuri instituționale, administrative și manageriale 
Obiective:  

- Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi 



- Dezvoltarea și manifestarea spiritului cuzist prin purtarea însemnelor specifice, 
respectarea valorilor, a tradiției colegiului 

 

Nr. 
crt. 

Activități :  
 

Responsabili :  
 

Data de 
început  
 

Data de 
sfârșit  
 

Indicatori de 
realizare 

1.

Organizarea de activități de 
orientare și consiliere pentru 
elevi în colaborare cu 
CJRAE și instituții care 
oferă astfel de servicii  

Coordonatorul de 
programe și 
proiecte școlare, 
psihologul școlar 

1.09.2019 31.08.2020 Număr activități 
realizate 
Număr de  elevi de 
clasa a VIII-a/a XII-
a admiși la 
liceu/universitate 
conform primei 
opțiuni 

2.

Organizarea de activități cu 
părinții și cu responsabilii 
claselor în vederea 
respectării ROF CNAIC 

Coordonatorul de 
programe și 
proiecte școlare, 
diriginți, directori 

1.09.2019 31.08.2020 Număr scăzut de 
elevi care nu 
respectă ținuta 
colegiului 
Număr scăzut de 
elevi sancționați 
pentru 
nerespectarea ROF 
CNAIC 

 


