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Numele furnizorului de EFP 
 

LICEUL TEHNOLOGIC ” AL. VLAHUŢĂ”  ŞENDRICENI 

Adresa furnizorului de EFP 
telefon – fax – email 

 

Bd. Victoriei  Nr.119 Dorohoi ,jud. Botoşani 

Telefon : 0231/610124 ;fax:0231/606218 ;email :vlahuta @vlahuta.net computers . 
ro 

Perioada acestui plan 
 

de la 1.09.2013 
zi/luna/an 

până la 1.09.2014 
zi/luna/an 

Numele directorului 
 

BUNDUC TUDOR 

Semnătura directorului 
 

 

Data planului de îmbunătăţire 
 

 
6.09.2013 

 
Note  

Din raportul 
de 
autoevaluare 

3 = punct 

tare (foarte 
bine) 
2 = bine  
1 = punct 

slab  

Managementul 
calităţii 

Scop şi plan 
Responsabilităţile 
managementului  

Managementul 
resurselor   

Proiectarea, dezvoltarea 
şi revizuirea programelor 
de învăţare 
 

Predarea 
instruirea 
practică şi 
învăţarea 

Evaluarea şi 
certificarea 

învăţării 
 

Evaluarea şi 
îmbunătăţirea 
calităţii 

Nota  cu 
cea mai 

mare 
pondere  

       

Nota generală  
 

(acest format urmează a fi discutat – în funcţie de cadrul notării) 

Data validării 
 

 

Numele 
inspectorului 

 

Inspector General Adjunct  

Semnătura 

inspectorului 
 

 

 
Descriptori ai notelor: 3 = punct tare: performanţa depăşeşte cu mult norma obişnuită şi nivelul de performanţă aşteptat  
   2 = bine: performanţa îndeplineşte cerinţele minime; dar ar putea fi îmbunătăţită astfel încât să devină excelentă şi un punct tare 
   1 = punct slab: performanţa nu îndeplineşte cerinţele; există lipsuri grave, care trebuie abordate în planul de îmbunătăţire  



 

Indicatorul  de performanţă avut în vedere: 
9. Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare 

Ţinte Acţiuni necesare 
Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  

Termene şi 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

şi evaluare 

Costuri 

şi alte 

resurse 

necesare 

Terminarea 

reabilitatii 

salilor de la  

internatul şcolii 

 

 

 

Accesarea  

fondurilor 

necesare 

 

Suma  alocată 

de Primăria 

Şendriceni  

 

Resurse 

proprii. 

 

 

 

- Echipa 

managerială 

 

 

Sporită, cu impact 

direct asupra 

elevilor care 

doresc cazare în 

internat. 

31.08.2014 C.A. 
Resurse 

bugetare 

Legarea 

centralei 

termice la  

reteaua de gaz, 

trecerea 

centralei pe gaz 

metan. 

Accesarea  

fondurilor 

necesare pentru 

obtinerea de 

autorizatii sau 

trimiterea de 

documente la 

forurile 

competente 

Functionarea 

centralei 

termice pe 

gaz. 

 

- Echipa 

managerială 

 

Sporită, cu impact 

direct asupra 

calităţii orelor  

15.12.2013 C.A. 

Resurse 

bugetare 

şi proprii. 

Comentarii : Se vor aprecia periodic, cantitativ şi calitativ, rezultatele obţinute. 



 

Indicatorul  de performanţă avut în vedere: 
22.Managementul personalului didactic şi de conducere. 

Ţinte Acţiuni necesare 
Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  

Termene şi 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

şi evaluare 

Costuri şi 

alte 

resurse 

necesare 

Completarea 

necesarului de 

profesori şi maiştri  

cu personal 

calificat. 

Încadrarea de 

personal calificat 

pentru toate 

disciplinele. 

Repartiţii de 

încadrare. 

- I.Ş.J.  Botoşani   

 

                    

 

- Echipa 

managerială  

Maximă,  

cu impact direct 

asupra 

procesului de 

învăţământ .  

17.09.2013 C.A. 
Resurse 

umane 

Comentarii : Se vor aprecia periodic, cantitativ şi calitativ, rezultatele obţinute. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Indicatorul  de performanţă avut în vedere: 
28.Evaluarea rezultatelor şcolare 

Ţinte Acţiuni necesare 
Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  

Termene şi 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

şi evaluare 

Costuri şi 

alte 

resurse 

necesare 

 

Creşterea 

procentului 

elevilor 

promovaţi la 

Bacalaureat la  

25 % iar la 

examenul de 

Evaluare 

naţională  la 

70% 

 

 

Realizarea unui 

program de pregătire 

suplimentară la 

disciplinele de examen. 

 

Discuţii cu elevii şi 

părinţii în scopul 

conştientizării 

necesităţii de a învăţa 

pe tot parcursul anului 

,precum şi pentru 

alegerea disciplinelor 

de examen. 

 

Motivarea elevilor 

pentru îmbunătăţirea 

frecvenţei la ore. 

Mărirea 

procentului de 

promovabilitate la 

bacalaureat  

 

 

Creşterea mediilor 

semestriale la 

disciplinele de 

bacalaureat 

 

 

 

 

 

Scăderea 

numărului de 

absenţe . 

- profesorii 

care predau 

disciplinele de 

examen 

 

- diriginţii 

claselor a XII 

a 

 

- directori  

 

 

 

- profesori 

- diriginţi 

- părinţi 

Maximă,  

cu impact 

direct asupra 

rezultatelor la 

examenul de 

bacalaureat 

 

 

 

 

30.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul şcolar 

2013-2014 

 

C.E.A.C. 

 

 

 

 

 

Resurse 

umane 

 

 

Resurse 

financiare 

 

Comentarii : Se vor aprecia periodic, cantitativ şi calitativ, rezultatele obţinute. 

 

 
 
 

 
 



Indicatorul  de performanţă avut în vedere: 
32.Constituirea bugetului şcolii. 
-  Resursele financiare alocate  de Consiliul Local Şendriceni nu  acoperă necesarul şcolii . 

-  Există datorii la furnizorii de materiale pentru întreţinerea şcolii şi combustibil neachitate . 

-  Nu sunt resurse financiare pentru achiziţionarea de combustibil pentru centrala termică. 

Ţinte Acţiuni necesare 
Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  

Termene şi 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

şi evaluare 

Costuri şi 

alte 

resurse 

necesare 

 Completarea 

resurselor 

financiare ale 

şcolii la un nivel 

care să acopere 

cheltuielile. 

1.Accesarea unor 

fonduri  financiare 

pentru a acoperi 

nevoile şcolii pe 

termen scurt şi 

mediu. 

 

Hotărârea  de alocare 

a fondurilor din surse 

guvernamentale. 

 

Resurse alocate de 

Consiliul Local 

Şendriceni. 

 

 

Fonduri realizate 

- director 

 

 

Măsură 

prioritară 
15.12.2013 C.E.A.C. 

Resurse 

bugetare 

 

 

2.Realizarea  unor 

resurse financiare 

din surse proprii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea unor 

produse în atelierele 

şcolii care să fie 

valorificate 

 

Valorificarea 

produselor din ferma 

şcolii. 

 

Valorificarea 

deşeurilor colectate 

de elevi. 

 

 

 

 

 

 

- director 

 

 

 

Ostafie Tatiana 

 

Maximă,  

cu impact 

direct asupra 

elevilor 

31.08.2014 C.E.A.C. 

 

 

Resurse 

bugetare  

 proprii 

 

 

 

Resurse 

umane 

maiştri 

instructori 

,diriginţi şi 

elevi 



3.Sprijinirea şcolii 

de către Asociaţia 

părinţilor . 

 

 

 

 

Suma de bani 

sponsorizate de 

Asociaţia părinţilor 

pentru sprijinirea 

activităţilor din 

şcoală 

 

Ore de muncă 

realizate în şcoală. 

Gheorghiescu 

Dorin 

Măsură 

prioritară 
1.05.2014 

Preşedintele 

asociaţiei 

părinţilor 

Resursele 

părinţilor 

4.Sponsorizări 

aduse de firme şi 

fundaţii. 

 

 

Suma primită din 

sponsorizări sau 

valoarea bunurilor 

materiale donate. 

 

Botezatu 

Daniel 

Măsură 

prioritară 
31.08.2014 Contabilitate 

Resurse 

umane 

Comentarii : Se vor aprecia periodic, cantitativ şi calitativ, rezultatele obţinute. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Indicatorul  de performanţă avut în vedere: 
30. Activitatea ştiinţifică 

Ţinte Acţiuni necesare 
Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  

Termene şi 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

şi evaluare 

Costuri şi 

alte 

resurse 

necesare 

Participarea 

profesorilor la 

activitatea 

ştiinţifică 

Înscrierea 

profesorilor la 

gradul I 

Înscrierea 

profesorilor la  

doctorat. 

 

Susţinerea 

lucrărilor de 

gradul I şi de 

doctorat. 

Profesorul 

înscris la grad 

sau doctorat. 

Responsabilul cu 

perfecţionarea. 

Măsură 

prioritară 
31.08.2014 C.A. 

Resurse 

umane 

Comentarii : Se vor aprecia periodic, cantitativ şi calitativ, rezultatele obţinute. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Indicatorul  de performanţă avut în vedere: 
14. Existenta ,caracteristicile si functionalitatea spatiilor auxiliare(criteriul 14 din Fisa de 

autoevaluare) 

Ţinte Acţiuni necesare 
Rezultate 

măsurabile  

Responsabil 

pentru 

îndeplinirea 

acţiunilor 

Prioritatea 

acţiunii  

Termene şi 

obiective 

intermediare  

Monitorizare 

şi evaluare 

Costuri şi 

alte 

resurse 

necesare 

Mutarea arhivei 

intr-un spatiu 

corespunzator 

Arhivarea 

documentelor 

Arhivarea 

documentelor 

 

Realizarea 

arhivei 

conform 

normelor 

.Director, 

Administrator, 

secretariat 

Măsură 

prioritară 
31.08.2014 C.A. 

Resurse 

umane 

Amenajarea unui 

spatiu pentru 

grădinița nr. 4 

Șendriceni 

Amenajare 

conform 

normelor de 

funcționare 

Darea in 

folosință a 

grădiniței 

.Director, 

Administrator, 

 

Măsură 

prioritară 
31.08.2014 

Directorii 

C.A. 

Resurse 

bugetare  

 

Comentarii : Se vor aprecia periodic, cantitativ şi calitativ, rezultatele obţinute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


