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1 2 3 4 5 6 7
Nr. 
crt.

Scop, obiective Acţiuni Responsabilitate Resurse Orizont de timp Obs.

1 I. Asigurarea educaţiei 
de bază pentru toţi

• Promovarea sistematică a unor metode 
şi tehnici moderne de studiu 
interactive precum şi practicarea de 
modele şi stiluri eficiente de „a învăţa 
cum să înveţi”, de „a învăţa pentru a 
şti să faci” şi „a învăţa permanent”.

Catedrele şi comisiile 
metodice pe specialităţi

Permanent

• Diversificarea conţinuturilor prevăzute 
prin curriculum opţional şi utilizarea 
metodelor de instruire bazate pe 
experienţa personală a elevilor

Catedrele şi comisiile 
metodice pe specialităţi

Februarie - Martie 
2007

• Introducerea disciplinei Cultura si 
civilizatia americana în curriculum 
opţional la învăţământul liceal

Prof. Tomoiu Maria; 
Prof. Popescu 
Valentina

Septembrie 2006

Obiectiv I.1
Formarea 
competenţelor cheie 
specifice unei societăţi 
democratice şi a 
motivaţiei pentru 
participarea activă la 
viaţa social-politică în 
vederea asigurării 
coeziunii sociale

• Aplicarea unor metode şi forme de 
evaluare şcolară şi de dezvoltare a 
creativităţii, adaptabilităţii şi a trans- 
ferabilităţii cunoştinţelor în motivaţii 
noi

Catedrele şi Comisiile 
metodice pe specialităţi

Permanent

• Dezvoltarea capacităţii de cooperare a 
şcolii cu alte instituţii de învăţământ, 
organizaţii ale societăţii civile, 
autorităţii publice, instituţii de cultură

Consiliul de 
administraţie, directorii

Permanent

Obiectiv I.2
Extinderea învăţării 
informatizate

• Implementarea la nivelul tuturor 
disciplinelor a programului AEL; 
dezvoltarea programului de instruire 
AEL

Catedra de informatică 
Tomulescu Vasilica

Conform 
planificării

• Dezvoltarea informaticii de gestiune 
în administraţia şcolară

Serviciul contabilitate 
inginer reţea 
informatică

Permanent



2 II. Fundamentarea 
ofertei educaţionale 
pe baza nevoilor de 
dezvoltare personală 
a elevilor din 
perspectiva 
dezvoltării socio-
economice a 
localităţii/zonei/regiun
ii
Obiectivul II.1

•  Utilizarea datelor rezultate din 
recensământul populaţiei şcolare în 

politica educaţională a şcolii

Consiliul de 
Administraţie, 
directorii

Decembrie 2006

•  Corelarea planului de şcolarizare cu 
priorităţile de dezvoltare a resurselor 
umane preconizate de Planul Naţional 
de Dezvoltare şi cu strategia de 
dezvoltare a judeţului Gorj

Consiliul de 
Administraţie, 
directorii

Decembrie 2006

•  Analiza de nevoi educaţionale ale 
elevilor şi a intereselor părinţilor 
acestora

Comisiile diriginţilor Periodic pe 
parcursul anului 
şcolar

Obiectivul II.2
Realizarea unei politici
de personal optime în 
contextul unei societăţi 
educaţionale şi 
democratice

• Asigurarea continuităţii didactice Directorii
• Asigurarea încadrării unităţii de 

învăţământ cu personal didactic 
calificat

Director

• Alcătuirea unei baze de date 
operaţionale, relevante, pentru 
evidenţa dinamicii resurselor umane

Serviciul de Secretariat

• Completarea cu personal auxiliar 
pentru optimizarea activităţii de 
întreţinere

Director Consiliul 
Local

Conform 
graficului de 
mobilitate al 
personalului
didactic



Obiectivul II.3
Asigurarea creşterii
resurselor materiale

• Continuarea procesului de amenajare a 
laboratoarelor existente

• (fizică, chimie, biologie, informatică) 

Catedrele de 
specialitate

Resurse 
propriii
Fonduri de la 
buget

Permanent

• Amenajare cabinet „Cultura si 
civilizaţia americana

Director, profesor 
Maria Tomoiu; Prof. 
Popescu Valentina

Resurse 
proprii
(venituri 
extrabugetare: 
Ambasada 
S.U.A.)

Octombrie 2006

• Amenajarea cabinetului de consiliere 
psiho-pedagogică

Director, profesor 
Ofelia Tulpan

Fonduri de la 
Buget

Decembrie 2006

• Realizarea unei baze de date la nivelul 
C.N.E.T. cuprinzând dotarea fiecărui

cabinet şi laborator

Catedrele de 
specialitate

Decembrie 2006

Obiectivul II.4 
Asigurarea calităţii 
serviciilor educaţionale 
prin dezvoltarea 
instituţională

• Optimizarea colaborării cu Centrul de 
Asistenţă Psihopedagogică

Responsabilul cu 
activităţi educative

Permanent

• Furnizarea serviciilor de consiliere şi 
orientare şcolară şi profesională pentru 
toate clasele terminale

Prof. Ofelia Tulpan;
Diriginţii claselor  a 
XII-a

Aprilie - Mai
2007

• Constituirea grupului operativ de 
popularizare a planului de şcolarizare 
pentru anul şcolar 2006-2007 şi 
asigurarea funcţionalităţii acestuia

Responsabili cu 
activităţi educative

Aprilie - Mai
2007



3     III. Asigurarea 
echităţii în educaţie
Obiectivul III.1
Susţinerea tinerilor cu 
potenţial în 
performanţa şcolară

• Susţinerea activităţilor Centrului de 
excelenţă prin participarea directă a 
cadrelor didactice

 Responsabilii de 
catedră 

Permanent 

• Identificarea tinerilor capabili de 
performanţă indiferent de mediul de 
rezidenţă şi de condiţiile concrete 
oferite de familie şi comunitate

Toate cadrele didactice Permanent 

• Stimularea şi punerea în valoare a 
elevilor şi tinerilor capabili de 
performanţe

Director adjunct, 
profesori de specialitate

Permanent

• Sprijinirea şi/sau crearea de 
parteneriate care să sprijine programul 
de instruire 

     destinat elevilor capabili de 
performanţe

Consiliul de 
Administraţie, director

Permanent

Obiectivul III.2 
învăţământul pentru 
copii cu cerinţe 
educative speciale 

• Monitorizarea  elevilor  cu
cerinţe educative speciale existente la  
nivelul colegiului

Diriginţii Septembrie 2006

• Flexibilizarea ofertei
      curriculare, pentru a răspunde 
principiului
      educaţiei pentru toţi şi pentru fiecare

Profesorii clasei Permanent 

• Formarea cadrelor didactice
prin tematici speciale in cadrul 
catedrelor, pentru a lucra cu elevii care 
au cerinţe educative speciale sau se 
găsesc în situaţii vulnerabile

Responsabilii de 
catedre şi comisii 
metodice

Conform 
graficului 
activităţilor din 
catedre şi comisii 
metodice

4

 

 

IV. Asigurarea 
calităţii procesului de 
predare-învăţare şi a 
serviciilor 
educaţionale   
Obiectivul IV.1 
Asigurarea cerinţelor 
concepţionale şi 
metodologice a 
curriculumului

• Informarea personalului
didactic cu privire la noile abordaţii 
conceptuale ale curriculumului 
naţional 

Director, responsabili 
de catedră 

Permanent

• Diversificarea ofertei de
curriculum prin raportare la interesele 
şi ritmurile elevilor, respectiv stilurile 
specifice de învăţare, la zonele de 
provenienţă a elevilor, de specificul 
unităţii noastre şcolare

Cadrele didactice, 
directorii

01 Martie 2007



Obiectivul IV.2 
Îmbunătăţirea evaluării 
şi examinării 
performanţelor şcolare

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

Responsabilii 
catedrelor de 
specialitate 

Conform 
programului lunar 
al catedrelor

• Centrarea activităţilor şcolare pe
elev şi pe realizare progresului 
performanţelor acestuia

Cadrele didactice Permanent

• Diversificare şi adecvarea
metodelor şi tehnicilor de evaluare în 
mod special a acelora care încurajează 
creativitatea, participarea activă, lucrul 
în echipă, capacitatea de răspuns la 
solicitări reale, la situaţii concrete 

Responsabilii de 
catedră, cadrele 
didactice

Permanent

• Asigurarea permanentă a unei
comunicări eficiente între profesori, 
elevi şi părinţi urmându-se constant 
progresul şcolar, diagnosticarea 
învăţării, motivarea profesorilor şi 
elevilor pentru desfăşurarea unui 
proces educativ de calitate 

Responsabilii cu 
activităţile educative, 
diriginţi, cadrele 
didactice 

Permanent 

• Utilizarea calculatorului în
procesul de evaluare a elevilor

Cadrele didactice Conform 
graficului de 
utilizare a reţelei 
de calculatoare

• Actualizarea băncii de date
privind rezultatele naţionale pentru 
diferite discipline, ani şcolari, niveluri 
şi cicluri de învăţământ 

Responsabilii de 
catedră, director 
adjunct

Mai 2007



Obiectivul IV.3
Organizarea şi 
administrarea 
olimpiadelor şi 
examenelor naţionale 

• Organizarea olimpiadelor pe discipline 
(etapele locală, judeţeană, naţională)

Cadrele didactice
Director

Conform 
graficului de 
desfăşurare 

• Asigurarea bazei materiale necesare 
desfăşurării examenelor naţionale

Director, Serviciul 
contabilitate 

Mai 2007

• Dezbaterea noilor metodologii de
desfăşurare a examenelor naţionale  

Director adjunct Octombrie 2006

• Elaborarea unor seturi de teste grilă 
pentru examenul de bacalaureat

Responsabili catedră Februarie 2007

• Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 
simulării examenelor de bacalaureat la 
nivelul şcolii

Directori Conform 
graficului I.S.J.

• Desfăşurarea în conformitate cu 
metodologiile în vigoare a examenelor 
de bacalaureat precum şi a admiterii în 
învăţământul postgimnazial

Directori Conform 
graficului I.S.J.

• Formarea personalului didactic în
domeniul evaluării pentru 
administrarea examenelor naţionale  

Directori Conform 
graficului I.S.J.

Obiectivul IV.4
Asigurarea calităţii 
serviciilor educaţionale 
prin dezvoltarea 
instituţională

• Elaborarea proiectelor de activitate 
managerială şi a planurilor 
educaţionale

Directori Noiembrie 2006

• Elaborarea proiectului de buget la 
nivelul unităţii de învăţământ

Serviciu Contabilitate, 
director

Decembrie 2006

• Cunoaşterea, aplicarea şi 
popularizarea legislaţiei şcolare

Director Permanent



Obiectivul IV.5
Formarea iniţială şi 
continuă a personalului 
didactic şi didactic 
auxiliar

• Identificarea nevoilor de formare a 
personalului didactic din colegiu 
(inspecţii speciale, examene grade 
didactice etc.)

• Asigurarea calităţii procesului de 
formare continuă prin activităţile 
metodico-ştiinţifice şi 
psihopedagogice realizate la nivelul 
cadrelor şi comisiilor metodice

Director adjunct, 
responsabil C.A cu 
probleme de formare 
şi perfecţionare, 
responsabilii cadrelor şi 
comisiilor metodice 

Sept. 2006

Conform 
planurilor 
manageriale 

• Monitorizarea activităţilor metodice şi 
psihopedagogice la nivelul cercurilor 
pedagogice pe discipline

Responsabilul cadrelor Conform 
graficelor de 
activităţi

• Analiza în Consiliu de
Administraţie a activităţii de formare 
şi perfecţionare

Responsabil profesor 
Maria Tomoiu

Februarie 2007

V. Educaţie prin 
activităţi extraşcolare 
şi extracurriculare
Obiectivul V.1
Educaţie pentru 
sănătate  

• Implementarea în şcoală a 
programului naţional „Educaţie pentru 
sănătate”

Responsabil cu 
activităţi educative; 
profesori de biologie; 
diriginţi

Conform 
calendarului 
activităţilor 
extraşcolare

• Dezvoltarea deprinderilor de igienă şi 
prevenirea bolilor cauzate de lipsa 
normelor igienice 

Responsabil cu 
activităţi educative; 
profesori, diriginţi

Permanent

• Combaterea consumului de alcool, 
droguri, a fumatului, combaterea 
S.I.D.A

Responsabil cu 
activităţi educative; 
profesori de biologie; 
diriginţi 

Permanent

• Educarea pentru alimentaţie sănătoasă 
si dezvoltarea răspunderii pentru 
menţinerea sănătăţii proprii si a 
membrilor comunităţii

Responsabili cu 
activităţi educatoare; 
profesori,diriginţi

Permanent  

Obiectivul V.2
Educaţie civica

• Asigurarea educaţiei elevilor in 
spiritul valorilor societăţii democratice

Cadrele didactice,
diriginţii

Permanent

• Introducerea in planificarea orelor de 
dirigentie a unor teme educative 
vizand: 600 de ani de atestare 
documentara a orasului Targu-Jiu, 
90 ani de la luptele de la podul 
Jiului etc

Diriginti Conform 
planificarii



Obiectivul V.3
Educaţia cultural-
artistică şi ştiinţifică

• Accentuarea caracterului 
interdisciplinar şi pluridisciplinar al 
educaţiei

Cadrele didactice Permanent

• Asigurarea reprezentării la diferite 
manifestări cultural-artistice în şcoală 
şi în afara ei (colaborări la publicaţii 
ale şcolii şi din afara ei)

Responsabilii cu 
activităţile educative: 
profesori de limba 
română, educaţie 
muzicală şi plastică, 
diriginţi

Permanent

• Educarea elevilor în spiritul 
cunoaşterii, conservării specificului 
românesc în contextul procesului de 
integrare europeană şi globalizare

Diriginţi, cadrele 
didactice

Permanent

Obiectivul V.4
Educaţia ecologică

• Coordonarea unor campanii şi 
programe de îngrijire a spaţiilor verzi, 
atragerea elevilor în acţiuni de 
înţelegere a relaţiei mediu-sănătate

Diriginţi, profesori de 
biologie-geografie

Permanent

• Promovarea în şcoală a Programului 
de dezvoltare şi protecţie a mediului în 
municipiul Tg-Jiu

Catedra geografie-
biologie, diriginţi

Martie - aprilie 
2007

Obiectivul V.5
Educaţia prin sport

• Atragerea elevilor în acţiuni cu 
caracter sportiv, formarea de 
mentalităţi favorabile privind: sportul 
şi sănătatea, sportul şi educaţia, 
sportul şi democraţia, spiritul sportiv

Catedra de educaţie 
fizică, diriginţi

Permanent

Obiectivul V.6
Educaţia rutieră

• Implicarea elevilor în acţiuni diverse 
de cunoaştere a legislaţiei rutiere şi de 
exersare a comportamentului rutier 
corect

Diriginţi Permanent

• Introducerea în planificarea orelor de 
dirigenţie, a temelor de educaţie 
rutieră (dacă este posibil cu invitarea 
unor persoane specializate)

Diriginţi Conform 
planificării



Obiectivul V.7
Educaţia pentru 
securitate personală

• Cunoaşterea legislaţiei privind 
protecţia consumatorului

Responsabilii cu 
activităţile educative, 
diriginţi

Permanent

• Cunoaşterea şi exersarea modalităţilor 
de intervenţie în caz de calamităţi, 
catastrofe naturale, război, în cadrul 
acţiunilor de protecţie civilă

Responsabilul cu 
activităţile educative, 
diriginţii

Permanent

• Corelarea sarcinilor profesorilor de 
serviciu, elevului de serviciu, paznici 
cu problematica specifică a şcolii

Profesorii de serviciu Permanent

Obiectivul V.8
Educaţia juridică şi 
prevenirea delincvenţei 
juvenile

• Tematica de informare în cadrul orelor 
de dirigenţie cu privire la situaţiile de 
risc şi a formelor de agresivitate

Diriginţii Conform 
planificării

• Cunoaşterea drepturilor omului şi 
formarea capacităţii de susţinere a 
drepturilor proprii

Diriginţii Permanent

Obiectivul V.9
Realizarea 
componentelor şi 
subcomponentelor 
educaţiei prin activităţi 
de timp liber

• Implicarea unui număr cât mai mare 
de elevi din cadrul Colegiului în 
organizarea şi realizarea acţiunilor din 
calendarul activităţilor educative

Responsabilul cu 
activităţi educative, 
diriginţii

Conform 
graficului de 
organizare a 
activităţilor 
extraşcolare

• Popularizarea ofertei Palatului 
Copiilor şi A.T.T.T.S. Gorj

Responsabilul cu 
activităţi educative, 
diriginţii

Permanent

• Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor 
dedicate evenimentelor cu 

        semnificaţie locală, naţională şi 
        internaţională

Diriginţii, catedra 
socio-umane

Permanent

• Organizarea de activităţi distractive: 
discoteci săptămânale pentru elevii din 
cămin, programe speciale ale staţiei de 
radioficare, Balul Bobocilor, majorate, 
Sărbătorile de iarnă, Zilele Colegiului 
etc.

Diriginţii Resurse 
proprii

Permanent

Obiectivul V.10
Dezvoltarea 
personalitatii si carierei

• Realizarea de teste autocunoastere, 
dezbateri, chestionare

Dirigintii Resurse 
proprii

Permanent



Obiectivul V.11
Educatia pentru viata 
privata

• Dezbateri, intalniri cu personalitati 
publice 

Dirigintii Resurse 
proprii

Permanent

6 VI. Asigurarea bazei 
materiale a 
învăţământului
Obiectivul VI.1
Asigurarea cu mijloace 
didactice şi materiale 
şcolare

• Achiziţionarea mobilier şcolar (bănci, 
scaune, catedre)

Director, 
Administrator, 
Contabilitate

Fonduri de la 
buget

Decembrie 2006

• Achiziţionarea mobilier cămin (saltele 
Relaxa, dulapuri, etajere, mese, 
scaune, galerii, perdele, traverse)

Director, 
Administrator, 
Contabilitate

Fonduri de la 
buget; 
Resurse 
proprii

Decembrie 2006

• Achiziţionarea unui număr de 15-20 
de calculatoare pentru noul cabinet de 
informatică

Director, comitet de 
părinţi

Februarie 2007

• Achizitionare xerox 
• Confectionare mobilier cabinet 

Cultura si civilizatia americana
• Amenajare sediu Consiliul elevilor

Director, contabilitate; 
Prof. Maria Tomoiu
Prof. Ileanu Valter

Resurse 
proprii

Ianuarie 2007
Noiembrie 2006
Ianuarie 2007

• Acţiuni de recondiţionare a 
mijloacelor de învăţământ existente

Responsabilii catedre Resurse 
proprii

Permanent

• Amenajare şi realizare a unui mediu 
ambiant favorabil în cabinetele 
metodice (orientare profesională, 
matematică, limbi străine etc.)

Director, administrator, 
responsabili catedre

Iunie 2007



Obiectivul VI.2
Amenajări spaţii şcolare, 
cămin, cantină, teren de 
sport, căi de acces, 
împrejmuiri, etc. pentru 
asigurarea unui climat 
favorabil desfăşurării 
procesului instructiv-
educativ

• Întocmirea documentaţiei pentru 
amenajarea Casa scărilor şcoală şi 
holuri

Director Mai 2007

• Bituminizare alee incintă Director Septembrie 2006
• Inscripţionare săli de clasă, ieşiri şi 

alte utilităţi
Director, administrator Resurse 

proprii
Septembrie 2006

• Înfrumuseţare săli de clasa, holuri, 
intrări

Diriginţi, director Permanent

• Reparaţii si bituminizări curtea scolii Director,administrator Septembrie 2006
• Lucrări de vopsitorie baza sportiva si 

curtea scolii
Director,administrator Septembrie 2006

• Crearea unui ambiant plăcut prin 
lucrări de cosmetizare a curţii şcolii 
(achiziţionare bănci, coşuri de gunoi, 
amenajare spaţii verzi etc.)

Director adjunct, 
administrator

Permanent

• Verificarea instalaţiilor termice din 
scoală, cămin si cantina.

• Reamplasarea Centralei termice a 
Scolii Generale „Gh. Tatarescu”

Director adjunct, 
administrator
Director, administrator

Resurse 
proprii
Fonduri 
Consiliul 
Local Targu-
Jiu

Octombrie 2006

Decembrie 2006

• Reparaţii cabină portar Director Octombrie 2006
• Realizare club internet pentru elevii 

din cămin
Director Fonduri 

Comitetul de 
Parinti

Aprilie 2007

• Finalizare lucrări staţie radioficare 
scoală

Director, pedagog Resurse 
proprii

Decembrie 2006

• Reparatii iluminare curte si baza 
sportiva

• Faiantare spatiu interior bucatarie si 
hol intrare cantina

• Introducere 2 aparate telefonice RDS

Director Resurse 
proprii
Fonduri 
Consiliul 
Local Targu-
Jiu

Septembrie 2006

Septembrie 2006
Noiembrie 2006

• Reamenajare intrare şcolară (stabilirea 
statutului juridic al chioşcurilor)

Director, Emanoil
Popescu – consilier 
municipal

Iulie 2007

• Achiziţionarea aspiratoare şi aer 
condiţionat pentru laboratoarele de 
informatica

Director Iulie 2007



Obiectivul VI.3
Biblioteci şcolare

• Identificarea surselor extrabugetare în 
scopul dotării cu cărţi a bibliotecii

• Achizitionarea de lucrari de 
specialitate si beletristica cu fonduri 
de la buget

Director, bibliotecar Resurse 
proprii
Fonduri 
bugetare

Permanent

Decembrie 2006

• Studierea amenajării unei biblioteci 
moderne cu sală de lectură şi alte 
facilităţi

Director

• Realizarea unei baze de date numai cu 
ajutorul calculatorului

Bibliotecar, catedra de 
informatică

Septembrie 2007

Obiectivul VI.4
Ameliorarea 
infrastructurii şcolii

• Actualizarea bazei de date existente 
privind starea clădirilor ce aparţin 
C.N.E.T.

Director adjunct, 
administrator,
contabilitate

Mai 2007

• Înaintarea la Consiliul Local a listei de 
priorităţi pe 2007 privind necesitatea 
reparaţiilor din şcoală

Director Noiembrie 2006

7 VII. Integrarea 
europeană în 
cooperare 
internaţională
Obiectivul VII.1
Participarea la 
programele UE din 
domeniul educaţiei şi 
formării profesionale

• Sprijinirea personalului didactic în 
elaborarea de proiecte de dezvoltare a 
dimensiunii europene în educaţie

Director Permanent

• Îmbogăţirea experienţei profesionale 
şi determinarea exemplelor de bună 
practică în parteneriate internaţionale

Cadre didactice Permanent

• Realizarea de parteneriate şcolare între 
C.N.E.T. şi şcoli din UE

Director, profesor 
Tomoiu Maria

Permanent

           DIRECTOR,

PROF. DR. GHEORGHE NICHIFOR


