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Nr. 
crt Activităţi 

*Tipul  de 
activitate Obiective Termene Responsa-

bilităţi Indicatori de realizare 

1. Desfăşurarea 
orelor de 
pregătire 
suplimentară ȋn 
cadrul Centrelor 
de Excelenţă pe 
discipline 

4, 6 Ȋmbunătăţirea 
rezultatelor şcolare şi 
extraşcolare a elevilor 
ȋn cadrul olimpiadelor 
şi concursurilor 

 
 
28.11.2016 
– 
31.07.2017 
 
 

Director 
 
 
Responsabil 
Centru de 
Excelenţă 

Numărul rezultatelor 
obţinute de elevi  la 
disciplinele prevăzute 
ȋn Curriculum Naţional 
sau ȋn domeniul 
activităţilor 
extracurriculare a 
crescut cu 10%  2. Evaluarea 

rezultatelor 
şcolare şi 
extraşcolare a 
elevilor ȋn cadrul 
competiţiilor 

3. Monitorizarea 
desfășurării 
activității 
didactice 

Modernizarea 
activității didactice, 
având în vedere 
necesitatea abordării 
interactive și 
interdisciplinare a 
disciplinelor școlare, 
diversificarea 
modalităților de 
evaluare 

23.01.2017  
-  
17.02.2017 

Director 
 
Şefi Comisii 
metodice 
 
 
C.E.A.C. 

4. Stimularea 
Excelenței 

2, 4, 6 Creșterea rezultatelor 
școlare la 
Olimpiade/concursuri  
pe discipline 

24.04.2017 
– 
31.05.2017 

Director 
 
Şefi Comisii 
metodice 
 
 
C.E.A.C 

Numărul elevilor 
calificați la fazele 
județene a crescut cu 
15% 

5. Evaluarea 
rezultatelor 
elevilor, inclusiv 
la Examenul de 
Bacalaureat 

1, 6 Reducerea numărului 
de corigențe față de 
anul școlar anterior. 

01.08.2017 
– 
30.08.2017 

Director 
Cadre 
didactice 
Şefi Comisii 
metodice 
 
 
C.E.A.C 

Cel puțin 20% din 
elevii cu medii mici din 
fiecare clasă au 
înregistrat progres în 
ceea ce privește situația 
școlară și disciplinară. 
 
 
 
 

Creșterea nivelului 
rezultatelor școlare 
(mediilor) și a 
nivelului notelor la 
purtare ca indicator al 



stării de disciplină față 
de anul școlar anterior 

 
 
 
 
Promovabilitate minim 
80% la Bacalaureat. 
 
 
 
 

Obținerea unei 
promovabilități de 
minim 80%  a elevilor 
înscriși la bacalaureat. 

Identificarea factorilor 
care au dus la eșecul 
elevilor care nu au 
promovat examenul. 

 
 
*Tipul de activitate: 
1 - Intervenţii/activităţi la nivel de curriculum şi metodologie didactică 
2 - Intervenţii/activităţi la nivel extracurricular 
3 - Intervenţii/activităţi privind baza materială şi dotarea 
4 - Intervenţii/activităţi privind resursa umană 
5 - Intervenţii/activităţi de proiect 
6 - Intervenţii/activităţi la nivelul managementului unităţii 
 

        Întocmit, 
Coordonator CEAC, prof. Drăgoi Nicoleta     


