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  Nr. înreg. 2344/1/28.IX.2017 

 
PLAN DE MĂSURI PENTRU PREGĂTIREA ANULUI ŞCOLAR 2017-2018 

Nr. 
crt. 

Activitate / Măsura Resurse  Responsabil  Termen  

materiale financiare umane 

1.  Igienizarea spațiilor şcolare: zugrăvit + vopsit 
- Săli de clasă, holuri, laboratoare, cabinete, sala 
profesorală, cantină şcolară, sală de sport 
Spălat geamuri exterior  

 
Vopsele, diluant, pensule 
 

- 

 
Buget  

 
Personal propriu 

(Muncit. într.) 
Firmă specializată 

 
Director 

Administrator 

 
01.IX. 

2.  Realizarea curățeniei de vară Materiale de curățenie Buget aprobat Personal propriu Administrator 12.IX 

3.  Reparații curente/întreținere: 
- mobilier 

Cf. referate necesitate Buget aprobat Personal propriu 
Muncit. întreținere 

Administrator Permanent  

4.  Dezinsecție/deratizare - Buget aprobat Firmă specializată Administrator 12.IX 
 

5.  Achiziţii mobilier școlar - Buget aprobat  Director 
contabil şef 

August  

6.  Aprovizionare cu documente şcolare Comanda iunie carnete, 
cataloage, registre matricole 

Buget aprobat Firmă specializată Director 
contabil şef 
Secretar şef 

12.IX 
 

7.  Asigurarea încălzirii: 
Finalizare reparații și modernizare centrala 
termică 
Achiziții peleți 
 

 
 
 

Combustibil achiziționat 

 
 

Fonduri 
alocate CL 

 
Firmă specializată 

Director 
Contabil șef 

Administrator 
Consiliu 

Administrație 

 
 

01.X 

8.  Organizare concurs post bibliotecar, analist 
programator 

     

9.  Campus-documentație CNI     20.X. 

10.  Control medical periodic      

DIRECTOR 
Camelia-Mirela PETRUȚ 
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Nr. înreg. 2344/2/28.IX.2017     PLAN DE REDUCERE A ABSENTEISMULUI 

Termen: An şcolar 2017-2018       Responsabil   Comisia diriginților, toate cadrele didactice 
OBIECTIVE ACTIVITĂŢI RESPONSABIL / TERMEN  INDICATORI DE PERFORMANŢĂ MONITORIZARE/ 

EVALUARE 

Valorificarea 
competenţelor cadrelor 

didactice, dobândite 
prin programele de 

formare 

Proiectarea/desfăşurarea lecţiilor, atrăgătoare, captivante: 
1. Schiţa lecţiei-debutanţi 
2. Proiectarea unor planuri de intervenţie individualizată şi 
personalizată a elevilor 
Utilizarea tehnicilor  de învăţare activă şi interactivă 

Diriginţii 
Cadrele didactice 

Permanent  
 

- adaptarea conţinuturilor la nevoile şi 
interesele elevilor, cu respectarea 
curriculum-ului 
- metode relevante/stiluri didactice  

Director CEAC 
Asistenţe la ore 

 
 

 

 
Monitorizarea riguroasă 

a absenţelor elevilor 

Înregistrarea / consemnarea absenţelor la fiecare oră  
Legătura permanentă diriginte -  profesori  

Cadrele didactice  
Permanent 

- reducerea nr. absenţe nemotivate cu 
minim 5 % 
 
 
 
Afişaj lunar situaţie absenţe / 
clasament LTOCT 
 
  

CEAC  
Verificarea cataloagelor 
 
C. prevenire/combatere 
absenteism: 
Prezentarea /Analiza 
rezultatelor CP: comparare, 
prezentare grafică 
SI noiembrie; S II aprilie 

Monitorizarea săptămânală a absenţelor elevilor: 
- stabilirea cauzei absenţelor 
- acceptarea adeverinţelor medicale în termen de maxim o 
săptămână de la revenirea elevilor, cf. OMEC nr. 4925/2005; 

 
Diriginţii  

Săptămânal 

Prezentarea situaţiei absenţelor către conducerea şcolii, în 
scopul raportării către ISJ 

Diriginţii 
lunar 

Înregistrarea absenţelor în BDNE / SIIIR Secretar Lunar/ data 12  

Aplicarea sancţiunilor conform ROFUIP, RILTOCT Diriginţii,CC,CP/Permanent Respectare Procedură operaţională C. disciplină 

Consolidarea 
parteneriatului şcoală-

familie 

Cooperarea dirigintelui cu părinţii  
- monitorizarea prezenţei elevilor de către diriginți şi părinţi  
- anunţarea dirigintelui de către părinţii elevilor (cazuri de boală; 
situaţii neprevăzute) 
- cereri de învoire (4/ sem) completate STRICT de către părinţi  
- completarea absențelor în platforma e-Learning 

 
Diriginţii  

Permanent 
 

 
Cadre didactice 

- sporirea încrederii părinţilor în  
şcoală ca partener 
- comunicare eficientă 
- nr. adrese 
- Grafic  audienţe 
- Procese verbale şedinţe 

Director adjunct 
 
 
 
 
Echipa proiect e-Learning 

Asigurarea unui climat 
de securitate fizică şi 

psihică 

Respectarea ROFUIP, RI LTOCT Cadrele didactice, elevii 
 

Profesorii  
Elevii  

Permanent 

- reducerea nr. note scăzute la purtare  Comisia pt. disciplină 

Promovarea cooperării, comunicării eficiente (asertive) evitarea 
etichetării elevilor; utilizarea criticii constructive,  vocabular,  
ton  

- reducere situaţii conflictuale 
profesor-elev 

Director, Director adjunct 

Utilizarea unui sistem echitabil de recompense şi sancţiuni care 
să menţină motivaţia şcolară a elevilor focalizarea pe 
recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor 

- întărire pozitivă 
- focalizarea pe recompensarea 
elevilor şi nu pe sancţionarea lor 

Director  

Implementare proiect ISJ e-learning  Echipa proiect - comunicarea cu părinţii la timp  Director 

Integrarea socială a 
elevilor  

consiliere privind 
cariera 

Organizarea unor activităţi de pregătire suplimentară pentru 
elevii care manifestă dificultăţi de asimilare, sau lacune în 
pregătire, datorită absenteismului 

Cadrele didactice - număr elevi participanţi 
- % reuşită şcolară  

Director adjunct 

Consiliere psihopedagogică individuală şi de grup Profesor consilier - % participare Director  

Proiectul educativ, „Bursa Profesiilor” Echipe proiect - număr participanţi  Profesor consilier  

Prezentarea ofertei Instituţiilor de învăţământ superior Oferta universităţi - nr. participanţi Director adjunct 

DIRECTOR 
Camelia-Mirela PETRUȚ 
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Nr. înreg. 2344/3/28.IX.2017 

PLAN PRIVIND PREVENIREA ŞI REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN ŞCOALA  
Termen: An şcolar 2017-2018 Responsabil   Comisia pentru prevenirea şi combaterea  discriminării și promovarea interculturalității și reducerea violenței în mediul școlar  

STRATEGIA EDUCAŢIONALĂ 

FORMA DE 
VIOLENŢĂ 

OBIECTIVUL MĂSURI/ 
ACTIVITĂŢI 

RESPONSABILI/ 
INSTITUŢII PARTENERE 

TERMEN  
REALIZARE/APLICARE 

INDICATORI DE 
EVALUARE 

I. Violenţa exercitată 
asupra mediului şcolar 
(elevi, cadre didactice, 
personal didactic 
auxiliar şi nedidactic) 
de către persoane 
străine mediului şcolar, 
găşti de cartier etc. 
 

I. Prevenirea şi combaterea 
agresiunilor fizice, verbale sau de 
altă natură care se pot exercita 
asupra elevilor, cadrelor 
didactice, celorlalte categorii de 
personal, provenite din partea 
unor persoane străine de mediul 
şcolar (prin măsura/activitatea 
1.I.,2.I., 3.I.) 

1. I. Includerea în Regulamentul intern a  
reglementărilor referitoare la accesul 
persoanelor străine în incinta şi în interiorul 
LTOCT (RI Art. 68)  
2. I. Asigurarea eficientă a pazei si securităţii 
LTOCT 
Aplicarea şi respectarea Ordinului Comun şi a 
planului de măsuri elaborat de MECT si MIRA; 
Realizarea unui sistem de depistare şi 
informare cu privire la cazurile de agresivitate 
/ violenţă din prejma, incinta şi interiorul 
LTOCT. 
3. I. Întâlniri ale elevilor şi cadrelor didactice 
cu reprezentanţi ai Poliţiei, Jandarmeriei, 
magistraţi, în vederea realizării unor dezbateri 
pe teme referitoare la fenomenul violenţei în 
general, al violenţei în şcoală, în particular 

Consiliul Profesoral,  
Consiliul Administraţie 
[conform ROFUIP Art. 6, 
alin. (2) si (3)]  
 
Director  
Consiliul administraţie 
Colaboratori: Poliţia 
Topliţa, Jandarmeria 
Topliţa 
Comisia pentru 
prevenirea şi 
combaterea violenţei în 
mediul şcolar 
Director adjunct, 
coordonator de 
proiecte şi programe 
educative, diriginţi, 
învăţători 

Realizare: 15.IX. 
(precizat de CA în RI) 
Aplicare: începând cu 
sem. I  

 
Permanent  
 
 
 
Conform grafic 
Comisia de prevenire 
şi combatere a 
violenţei în mediul 
şcolar 
 

- diminuarea numărului de 
agresiuni exercitate asupra 
elevilor, cadrelor didactice si a 
altor categorii de personal  
- obiectiv atins integral în 
momentul dispariţiei 
agresiunilor de orice tip; 
- diminuarea / dispariţia 
numărului de agresiuni 
exercitate asupra elevilor, 
cadrelor didactice şi a altor 
categorii de personal; 
 
- numărul de întâlniri realizat 
la nivelul şcolii; 
 
 
 

II. Violenţa în interiorul 
mediului şcolar 
A. Violenţa între elevi: 
fizică, verbală, 
nonverbală 
B. Violenţa în relaţiile 
dintre elevi - cadre 
didactice, personalul 
didactic auxiliar şi 
nedidactic 
C. Violenţa în relaţiile 
dintre părinţi şi elevi, 
părinţi şi profesori 
D. Absenţe nemotivate 
de la cursuri 

II. A, B, C 
Prevenirea şi combaterea 
agresiunilor fizice, verbale, de 
altă natură care se pot manifesta 
între elevi, în relaţiile dintre elevi 
si cadrele didactice, între elevi şi 
alte categorii de personal din 
cadrul şcolii; Prevenirea şi 
combaterea formelor de violenţă 
în şcoală / părinţi 
Subobiective: 
Conştientizarea problematicii 
violenţei în mediul şcolar: elevi, 
părinţi, personal; cadru de 
dezbatere (măsura/activitatea 1.II 
A,B;  2.II A,B,C ) 

1.II A,B  
Includerea obligatorie, în fiecare semestru, în 
cadrul orelor de consiliere şi orientare a cel 
puţin unei teme care să pună în dezbatere 
problema violenţei între elevi şi a relaţiilor 
dintre elevi - cadre didactice, personalul 
didactic auxiliar si nedidactic 
2. II A, B, C 
Includerea în tematica şedinţelor cu părinţii, a 
unei dezbateri pe tema violenţei (în mediul 
familial;  între elevi; relaţii elevi-cadre 
didactice-personal didactic auxiliar -
nedidactic, comportamentul părinţilor în 
şcoală) 

Directorul adjunct 
Coord. proiecte - 
programe  Diriginţii 
Consilier şcolar 
 
 
 
 
Director 
Directorul adjunct 
Diriginţii 
Consilier şcolar 
 

Conform planificării 
tematice anuale şi 
semestriale a orelor 
de dirigenţie 
 
 
 
Conform planificării 
tematice anuale şi 
semestriale a 
şedinţelor 
(lectoratelor) cu 
părinţii 
 

- numărul de teme realizate la 
nivelul şcolii  (minim 2 anual 
pentru fiecare clasă); 
 
 
 
 
 
- numărul de teme realizate la 
nivelul şcolii (minim 
1/an/clasă) 
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 Oferirea de alternative 
educaţionale multiple şi atractive 
pentru petrecerea timpului liber, 
prin participarea la activităţi 
extracurriculare 
(măsura/activitatea 3.II A,B) 
 

Consilierea psihologică şi 
pedagogică a elevilor şi 
profesorilor;  
Participarea la cursuri de formare 
(managementul clasei, 
managementul conflictelor 
(măsura/activitatea 4.II A,B si 5.II 
A,B) 

 
 
 

Cunoaşterea şi aplicarea 
prevederilor Legii 272/2004 
privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului profesorilor 
(prin măsura/activitatea 6.II B) 
 
Cunoaşterea legislaţiei şcolare în 
vigoare (ROFUIP, RI) referitoare la 
frecvenţa. 

3. II A,B Participarea elevilor la activităţi 
extraşcolare sportive, artistice, civice (cercuri 
la şcoală, Clubul copiilor) programe civice; 
participarea la concursuri şcolare; 
Iniţierea de proiecte şi programe ale 
consiliului elevilor pe problematica  prevenirii 
şi combaterii violenţei la nivelul şcolii; 
4.II A,B Consilierea psihologică a elevilor care 
prezintă forme accentuate de manifestare 
violentă, agresivă, în relaţiile cu colegii şi 
cadrele didactice, în cadrul cabinetului de 
consiliere psihopedagogică din şcoală 
5.II A,B Consilierea pedagogică a cadrelor 
didactice pe problematica prevenirii şi 
combaterii violenţei în mediul şcolar; 
Participarea cadrelor didactice la activităţi de 
formare privind managementul conflictelor şi 
managementul clasei 
6.II B Consiliul profesoral pe tema: 
responsabilităţilor sistemului educaţional 
privind respectarea, promovarea şi 
garantarea drepturilor copilului stabilite prin 
Legea nr. 272 din 21/06/2004. „Rolul şcolii şi 
al educatorului în combaterea violenţei” 
(atribuţii/Secţiunea 4: Educaţie, activităţi 
recreative şi culturale + Capitolul XII: 
Răspunderi şi sancţiuni). 
Raportul general privind starea şi calitatea 
învăţământului din şcoală conţine informaţii 
despre respectarea, promovarea şi 
garantarea drepturilor copilului stabilite prin 
Legea 272, la nivelul şcolii 
Monitorizarea  modul în care se respectă, se 
promovează şi se garantează drepturile 
copilului stabilite prin Legea nr. 272 din 
21/06/2004. 
 

Coord. proiecte-
programe  
Coord. cercuri  
Învăţători, profesori, 
diriginţi 
 
Coord. proiecte 
programe 
 
 
Consilier 
psihopedagogic  
 
 
 
 
Consilierii CJAPP  
 
Dir. adjunct 
(perfecţionare) 
Oferta CCD 
 
 
Director 
Coord. proiecte 
programe 
Comisia de prevenire şi 
combatere a violenţei 
în mediul şcolar  
(CP) 
 
Director 
Coord. proiecte 
programe  
 
Comisia de prevenire şi 
combatere a violenţei 
în mediul şcolar 

Permanent 
 
 
 
Grafic Consiliului 
elevilor 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
Grafic consilieri 
 
Grafic CCD 
 
 
 
Noiembrie  
 
 
 
 
 
 
Septembrie  
 
 
 
 
Permanent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- numărul de elevi participanţi 
la diferite tipuri de activităţi 
curriculare, extracurriculare şi 
extraşcolare (min o 
participare/elev) 
- nr. de proiecte iniţiate de 
elevi şi nr. de elevi beneficiari 
(min 1 proiect /an)  
 
 
- numărul de elevi consiliaţi 
- ameliorarea 
comportamentului 
(diminuarea numărului de 
note scăzute la purtare, a 
numărului de absenţe 
nemotivate) 
 
 
 
- numărul de profesori 
participanţi la activitatea de 
consiliere pedagogică (min 1 
activitate/prof) 
 
- dispariţia cazurilor de 
încălcare a 
drepturilor copilului 
 

 
DIRECTOR 

Camelia-Mirela PETRUȚ 
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Nr. înreg. 2344/4/28.IX.2017 
CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ FIZICĂ ȘI PSIHICĂ 

ANEXĂ LA PLANUL  PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI DE VIOLENȚĂ ÎN MEDIUL ȘCOLAR 
În conformitate cu Planul Local Comun de acțiune - 

 pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente LTOCT Toplița 

Nr. 
crt. 

Obiectiv specific Activități/Acțiuni Responsabil/ Termen   Indicatori de evaluare 

1. Transmiterea 
informațiilor actualizate 

despre LTOCT 

1. Reînnoire Protocol colaborare Poliția Municipiului Toplița 
2. Transmiterea spre Poliția Toplița a datelor actualizate 
3. Informare permanentă modificări infrastructură 

Mirela Petruț, director 
01.IX. 

Protocol semnat 
Informații actualizate 
Comunicare eficientă 

2. Aplicarea Planului local 
Comun de Acțiune(PLCA) 

1. Diseminare PLCA către personalul din subordine  
2. Desemnare cadru didactic responsabil siguranța școlară 

Mirela Petruț, director 
15.IX. 

Cunoașterea PLCA 
Desemnare profesor 

3. Includerea în 
Regulamentul Intern a 

prevederilor/măsurilor de 
siguranță 

1. Prevederi clare privind siguranța școlară, obligații, responsabilități, 
elevi, PD, PDA, paznici 

2. Procedură privind asigurarea securității și siguranței în unitatea de 
învățământ LTOCT 

3. Prelucrarea ROFLTOCT/Informarea elevilor, părinților, personalului 
4. Obligativitatea personalului de a anunța directorul/poliția despre 

manifestările/conduita elevilor/persoane cu risc 

Mirela Petruț, director 
01.X. 

Permanent  
 

30.IX 
Permanent  

RI cu prevederi clare 
 

PV semnate 
 

Nr. informări Poliția 

4. Identificarea 
cauzelor/condițiilor care 

generează violența în 
școală 

1. Evaluare obiectivă siguranța școlară: Raport anual Comisia pentru 
prevenirea/combaterea violenței 

2. Analiza fenomenului: identificarea cauzelor, soluții 
3. Informare reciprocă permanentă LTOCT - Poliția Toplița 

Comisia pentru 
prevenirea/combaterea 

violenței / anual 
Permanent  

Nr. cazuri  
 

Analize de caz 
Nr. informări 

5. Îmbunătățirea capacității 
instituționale de 

prevenire/combatere 
violență 

1. Întâlniri tematice, discuții, analize 

2. Participare Forum județean siguranța în instituțiile de învățământ 
3. Cunoașterea/aplicarea procedurilor 
4. Programe/proiecte  
5. Agenda activităților instructiv-educative: informare: dezbateri, 

tematica în cadrul orelor de dirigenție, CP, ședințe cu părinții 
6. Informarea asupra elevilor care lipsesc în mod constant pentru 

reducerea absenteismului/abandonului școlar 
7. Procedură învoire elevi 
8. Procedură învoire cadre didactice 
9. Monitorizare video 

Director 
Director adjunct 
Consilier școlar 

Diriginți 
Semestrial  

Nr. programe, proiecte 
Nr. beneficiari 

 
Nr. ore dirigenție 

 
 

Nr. activități 

6. Mediatizarea exemplelor 
de bună practică 

1. Popularizarea rezultatelor pozitive obținute 
2. Atragerea mass-media în promovarea activităților de bun-practică, 

activităților informatic-preventive derulate de LTOCT 

Director 
Permanent  

Nr. acțiuni 
Apariții media 

DIRECTOR 
Camelia-Mirela PETRUȚ 
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Nr. înreg. 2344/5/28.IX.2017 
 

PLAN OPERAŢIONAL: SELECŢIA PREGĂTIREA ŞI MOTIVAREA ELEVILOR CAPABILI DE PERFORMANŢĂ 
Termen: An şcolar 2017-2018      Responsabil   Comisia pentru Concursuri și olimpiade școlare 

MĂSURA ACŢIUNI RESPONSABIL 
TERMEN 

INDICATORI DE REALIZARE MONITORIZARE 
EVALUARE 

Selecţia elevilor 
capabili de 

performanţă 

1. Identificarea elevilor capabili de performanţă, pe 
baza activităţii curente şi a rezultatelor la 
învăţătură, a stilului de învăţare, talentului şi 
înclinaţiei elevilor  

2. Stabilirea programului de pregătire, direcţionarea 
studiului, indicarea bibliografiei, materialelor 
auxiliare, etc.  

Cadrele didactice 
Septembrie-
octombrie 

 
01. noiembrie 

Liste elevi capabili de 
performanţă/discipline 

Comisia pt. concursuri şi 
olimpiade şcolare 
Director adjunct 

Pregătirea elevilor 
capabili de 

performanţă 

1. Participarea elevilor la programele de pregătire 
pt. olimpiadă, sub îndrumarea cadrelor didactice 
de specialitate 

2. Corelarea activităţilor de pregătire pentru 
concursuri cu Calendarul activităţilor educative 

Cadre didactice 
Conform graficelor 

Nr. elevi participanţi 
Nr. ore de pregătire suplimentară 
 

Comisia pt. concursuri şi 
olimpiade şcolare 
Director adjunct 

Participarea 
elevilor la 

concursuri şi 
olimpiade 

1. Participarea elevilor la faza pe şcoală/zonală a 
olimpiadelor 

2. Program special de pregătire cu elevii calificaţi la 
faza judeţeană: 3 zile din săptămâna 
premergătoare  

3. Program de pregătire intensivă, cu scutirea 
participării la cursuri, pentru elevii calificaţi la 
faza naţională a olimpiadelor şcolare: 2 
săptămâni, respectiv ONSS: 1 săptămână 

Cadrele didactice 
 

Cf. grafice / calendar 

Nr. elevi participanţi / calificaţi la 
fazele superioare 

Comisia pt. concursuri şi 
olimpiade şcolare 

 
 

Director adjunct 
Director  

 
 

Motivarea elevilor 
care obţin 

rezultate la 
olimpiade şi 
concursuri 

 

1. Prezentarea diplomelor elevilor, în scopul 
xerocopierii  

2. Raportul privind activitatea comisiei+ Anexe 
3. Premierea elevilor situaţi pe locurile I, II, III la faza 

judeţeană şi a celor participanţi la faza naţională 
4. Popularizarea rezultatelor  

Cadrele didactice 
 

RCM 
 

Liste rezultate finale  
Nr. elevi premiaţi, nr. sponsori,  
Festivităţi premiere 
Expunerea diplomelor  
Site-ul şcolii 
Raport anual CM, articole presă, 
etc. 

Director adjunct 
 

Comisia pt. concursuri şi 
olimpiade şcolare 

 
Director 

 
 

DIRECTOR 
Camelia-Mirela PETRUȚ 
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Nr. înreg.2344/6/28.IX.2017      PLAN  PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI 
 
Termen: An şcolar 2017-2018        Responsabil   Comisia diriginților/Coordonator proiecte programe 

OBIECTIVE ACTIVITĂŢI RESPONSABIL / TERMEN  INDICATORI DE PERFORMANŢĂ MONITORIZARE/EVALUARE 

Informarea privind 
prevenirea consumului 

de tutun, alcool, 
etnobotanice, droguri în 

rândul tinerilor 

Participarea la nivelul județului Harghita la seminarul cu tema 
Bune practici în prevenirea consumului de droguri în mediul 
școlar în cadrul Forumului județean privind siguranța în 
instituțiile de învățământ 

Director 
15. 10. 2014 

 
 

CA 

- reducerea și eliminarea numărului de 
elevi consumatori  

Diriginții 

Includerea în RI LTOCT a unor reglementări cu privire la 
interzicerea și sancționarea consumului de alcool, tutun, 
etnobotanice în incinta școlii 

 
 

 

 
Creșterea nivelului de 

sensibilizare și de 
conștientizare a tinerilor 

cu privire la riscurile 
consumului de droguri și 

ale dependenței 

Participarea la campaniile naționale de prevenire a consumului 
de droguri 

Coordonator club 
antidrog,  cadre didactice  

Conform CAEN 

-premii, diplome obținute 
-creșterea gradului de conștientizare a 
tinerilor cu privire la riscurile 
consumului de droguri și ale 
dependenței 

-premii, diplome, număr elevi 
implicați 

 
Participarea la concursuri, simpozioane, expoziții cu mesaj 
antidrog 

Coordonator club 
antidrog, cadre didactice  

Conform CAEN 

Includerea de către diriginți, în planificările calendaristice pentru 
consiliere și orientare, a cel puțin unei teme pe semestru, care să 
pună în dezbatere consecințele consumului de droguri 

Diriginţii 
semestrial 

Consolidarea 
parteneriatelor 

interinstituționale 

 
Dezvoltarea parteneriatelor cu instituțiile abilitate în domeniul 
prevenirii și combaterii consumului de droguri 

 
Diriginţii,  cadre 

didactice 
ISJ HARGHITA, IPJ 

HARGHITA, SPITALUL 
MUNICIPAL, CPECA 

HARGHITA 
Permanent 

-reînnoirea parteneriatelor cu 
instituțiile abilitate și un număr sporit 
de activități organizate în colaborare 
- comunicare eficientă 
- sporirea încrederii părinţilor în  
şcoală ca partener 
 

Director, director adjunct, 
consilier educativ 
 
 
 
 
 

Comunicarea eficientă și în timp util între unitatea școlară și 
instituțiile abilitate în domeniul prevenirii și combaterii 
consumului de droguri 

Cooperarea diriginților cu familiile elevilor implicați în acțiuni de 
trafic și consum de droguri 

Organizarea de activități 
concrete de prevenire a  

consumului de tutun, 
alcool, etnobotanice, 

droguri 

Vizionarea unor filmulețe și spoturi educative în cadrul orelor de 
dirigenție sau cu prilejul Zilei Naționale fără fumat și de luptă 
împotriva traficului și consumului de droguri 

Diriginți, cadrele 
didactice, consilier 

educativ, elevii 
 

Semestrial  

- însușirea strategiilor de identificare a 
potențialilor consumatori sau 
traficanți  

Comisia pt. disciplină 

Organizarea activităților de prevenire a consumului de droguri în 
cadrul întâlnirilor Clubului Antidrog   

- reducerea situaţiilor de risc cu 
privirea consumului de droguri 

Director, director adjunct, 
consilier educativ 

Exerciții de autocunoaștere, intercunoaștere, identificare și 
exprimare eficientă a emoțiilor în cadrul orelor de dirigenție 
susținute în colaborare cu consilierul psihopedagog 

- întărire pozitivă 
 

Diriginți, consilier 
psihopedagog 

Consiliere psihopedagogică individuală şi de grup Profesor consilier - % participare Director  

Proiectul educativ, „Clubul Antidrog”  Echipe proiect - număr participanţi  Profesor consilier  
 

DIRECTOR 
Camelia-Mirela PETRUȚ 

Director adjunct 
Maria-Cristina MUREȘAN 
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      Nr. înreg. 2345/28.IX.2017 
 

PLAN PENTRU PREGĂTIREA EXAMENELOR NAȚIONALE 2017-2018 
 

A. EVALUAREA NAȚIONALE CLASA A VIII-A 
 

Nr. 
crt. 

Măsura Termen Responsabil 

1.  Analiza obiectivă a rezultatelor obţinute la Evaluarea Națională 
2016 Anexa 1 

- şedinţe CM 
- şedinţa analiză CP 

Sept. 
2017 

Responsabilii CM 
Director /Dir. Adj. 

2.  Prelucrarea programelor de examen 
- şedinţe CM 

Completarea dosarului Sala profesorală / programe modificate 

Oct. 
2017 

Responsabilii CM 
 

Director 

3.  Asistențe la ore - discipline EN Permanent  Director  
RCM 

4.  Prelucrarea Metodologiei EN 
- şedinţele CM 
- orele de dirigenţie, cls. VIII 
- consiliul profesoral 
- şedinţele cu părinții - Anexa 3 

 
Oct. 
2017 

 

 
Responsabilii CM 

diriginţii 
Director  

5.  Afişarea unor extrase din Metodologia EN 
- la avizierul şcolii; în clasa a VIII-a 

Oct.  
2017 

Director 

6.  Verificarea stadiului parcurgerii materiei disciplinele de examen 
- şedinţe CM 
- şedinţe CP 

Nov. 2017 
Febr. 2017 
Apr. 2018 

Responsabilii CM 
CEAC 

Director /Dir. Adj. 

7.  Elaborarea unui program de pregătire pentru examen 
- pe parcursul anului şcolar  Anexa 2 
- după încheierea cursurilor -  iunie 2016 Anexa 4 

 
Nov. 2017 
Mai 2018 

Prof. specialitate 
Director 

8.  Simularea probelor scrise la: 
- Limba și literatura română 
- Matematică  

 
Cf. calendar 

Director 
Comisie simulare 

examen 
9.  Corectarea lucrărilor 

Afișarea rezultatelor/Transmitere raport ISJ 
 
 

 

10.  Analiza rezultatelor obţinute de elevi la simulările examenelor, 
formularea concluziilor, prezentări: CP, şedinţe cu părinţii, ore 
dirigenție, specialitate; 

 Director/ 
 diriginte VIII 

 

DIRECTOR: 

Camelia-Mirela PETRUŢ 
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PLAN OPERAȚIONAL  
PENTRU PREGĂTIREA EXAMENELOR NAȚIONALE 2017-2018 

B. BACALAUREAT  
Nr. Acțiunea/Măsura Termen Responsabil 
11.  Analiza obiectivă a rezultatelor obţinute la Bacalaureat 2017 

Anexa 1: şedinţe CM / şedinţa analiză CP 
Sept. 
2017 

Responsabilii CM 
Director  

12.  Prelucrarea programelor de Bacalaureat: şedinţe CM 
Completarea dosarului Sala profesorală  

Oct. 
2017 

Responsabilii CM 
Director 

13.  Asistențe la ore - discipline Bacalaureat An școlar 
 2017-2018 

Director  /RCM 

14.  Prelucrarea Metodologiei de bacalaureat 
- şedinţele CM / consiliul profesoral 
- orele de dirigenţie  cls. XII 
- şedinţele cu părinții - Anexa 3 

 
Oct. 2017 
ian 2018 

 

 
Responsabilii CM 

Diriginții  
Director 

15.  Afişarea extraselor din Metodologia ex. bacalaureat: 
- la avizierul şcolii 
- în sălile claselor a XII-a 

Nov. 2017 Director 

16.  Monitorizarea  parcurgerii materiei la clasele terminale 
- şedinţe CM 
- şedinţe CP 

 
Dec.  2017 
Apr. 2018 

Responsabilii CM 
CEAC 

Director  

17.  Alegerea disciplinelor de bacalaureat, cf. Metodologiei Februarie 2018 Diriginţii 
Secretar-șef 

18.  Elaborarea unui program de pregătire pentru bacalaureat 
- pe parcursul anului şcolar  Anexa 2 
- după încheierea cursurilor - 1 iunie 2018 Anexa 4 

 
Ian.-iunie 2018 

 
Prof. specialitate 

Dir. adjunct 

19.  Simularea probelor de competenţe şi a probelor scrise la 
disciplinele de bacalaureat: 

- La nivelul liceului, pe clase/discipline 
- Cu subiecte unice, cf. modelelor CNEE 

Probe scrise: Cls. XII: E)a), E)c), E)d) și cls. XI: E)a) și E)c) 
Afișarea rezultatelor 

 
 

Teze SI și SII 
Martie 2018 

 
Cf. calendar 

 
 

Prof. specialitate 
Director 

Comisie simulare Bac 

20.  Analiza rezultatelor obţinute la simulările examenelor, 
formularea concluziilor, măsuri îmbunătățire performanțe: 

- discuții individuale cu elevii, dezbateri  la clase 
- şedinţe cu părinţii, ore dirigenție, specialitate; 
- consiliu profesoral 

 
 

martie 2018 
 

 
 

Director / diriginţi XII 

 

RESPONSABILII COMISIILOR METODICE: DIRIGINŢII CLS a XII-a 

Ilisan Mihaela Corina 

Borș Andra-Ramona 

Mîndru Camelia 

Pop-Moldovan Viorica  

Antal Ana-Melia 

Ilisan Mihaela Corina 

Feiciu Gabriela-Lenuţa  

Csiki Luminița-Maria 

Cojocaru Maria 

 

 
DIRECTOR: 

Camelia-Mirela PETRUŢ 


