ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Colegiul Național Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”
- Constanța -

NECLASIFICAT
Exemplar unic

PLAN OPERAŢIONAL 2018-2022
Ţinta strategică: 1. Perfecţionarea personalului didactic
Program

Participarea
cadrelor didactice
la sesiuni de
comunicări
ştiinţifice

Activităţi

Obiective

Resurse

Termen

Identificarea
sesiunilor de
comunicări
ştiinţifice
organizate la
nivelul instituţiilor
de învăţământ
superior din
Constanţa

Indicatori de
realizare

Perfecţionare
pregătirii
personalului
didactic prin acces
la cercetările /
studiile în domeniu

Resurse umane:
- Cadrele didactice

Anual
Octombrie

Prezentarea
lucrărilor în cadrul
sesiunilor.

Director adjunct
Şefii de comisii
metodice

Resurse umane:
Cadrele didactice

Permanent

Realizarea
interasistenţelor la
ore.

Profesorii mentori
Şefii comisiilor
metodice

Permanent

Întocmirea
planificărilor
Participarea la
cursuri.

Responsabil cu
perfecţionarea

Semestrial

Desfăşurarea
activităţilor.
Participarea
cadrelor didactice
în procent foarte
mare la activităţi

Şefii comisiilor
metodice

Consilierea
cadrelor didactice
debutante

Întocmirea unui
plan de integrare.

Participarea
cadrelor didactice
la cursuri de
perfecţionare şi
formare continuă

Analiza
necesităţilor de
perfecţionre şi
formare continuă a
cadrelor didactice

Organizarea
activităţilor
metodice la nivelul
colegiului

Întocmirea
tematicii

Organizarea şi
desfăşurarea
activităţilor
didactice la
standarde ridicate.
Organizarea şi
desfăşurarea
activităţilor
didactice la
standarde ridicate.

Resurse umane:
Cadrele didactice

Creşterea nivelul
de pregătire
Resurse umane:
metodică a cadrelor Cadrele didactice
didactice
1 din 6

Responsabili

Ţinta strategică: 2. Dezvoltarea bazei materiale şi asigurarea unor condiţii optime de instruire, cazare şi hrană elevilor şcolii
Program

Reamenajarea
laboratoarelor,
cabinetelor şi
poligoanelor
existente.

Punerea în
funcţiune a
poligonului redus
de tragere.

Activităţi

Obiective

Resurse

Identificarea
posibilităţilor de
reamenajare a
laboratoarelor şi
Resurse umane:
cabinetelor.
- cadre didactice,
laboranţi
Includerea măsurilor de Îmbunătăţirea
revitalizare în planurile bazei materiale a Resurse materiale:
învăţământului. - includerea în PAAP a
de dezvoltare ale
fondurilor necesare;
catedrelor/comisiilor
- materialele necesare.
metodice.
Executarea lucrărilor /
măsurilor stabilite prin
planurile de dezvoltare.
Identificarea
modalităţilor şi surselor
de procurare a
aparaturii necesare
Desfăşurarea
pentru dotarea şi
antrenamentelor
punerea în funcţiune a
pentru tragere în
poligonului.
poligonul redus
Procurarea aparaturii şi de tragere.
a materialelor necesare.

Resurse umane:
- comandanţii de
companii.
Resurse materiale:
- fonduri pentru
procurarea materialelor;
- materialele şi aparatura
necesară.

Executarea lucrărilor.
Amenajarea
localului colegiului
din Bulevardul 1
Mai nr. 101

Stabilirea necesarului
de lucrări

Organizarea şi
desfăşurarea
activităţilor
instructiv –
educative la
standarde

Resurse umane:
- Direcţia domenii şi
infrastructuri;
- Biroul domenii şi
infrastructure din Statul
Major al Forţelor
2 din 6

Termen
Octombrie
2018

Martie
2019

Indicatori de
Responsabili
realizare
Măsurile regăsite în
planurile de
Şefii de
catedre/comisii
dezvoltare ale
catedrelor/comisiilor metodice
didactice.
Şefii de
catedre/comisii
Includerea în PAAP. metodice
Şef compartiment
achiziţii

Noiembrie
2020

Realizarea
lucrărilor.

Şef logistică
Şefii de catedre

Noiembrie
2019

Planul de eşalonare
a activităţilor.

Şef logistică
Comandanţi
companii

Februarie
2020

Existenţa aparaturii
şi amaterialelor.

Iunie 2020

Executarea
lucrărilor.

Iunie 2018

Stabilirea lucrărilor
şi demararea
licitaţiilor.

Şef logistică
Şef birou achiziţii
Şef logistică
Formaţiune
cazarmare
- Direcţia domenii
şi infrastructure
- Şef Birou
domenii şi
infrastructure din
Statul Major al

Program

Activităţi

Obiective
ridicate

Executarea lucrărilor

Resurse
Navale.
Resurse materiale:
- fondurile pentru
execurarea lucrărilor
vor fi alocate de Statul
Major al Forţelor
Navale şi Direcţia
domenii şi
infrastructure.

Termen

Indicatori de
realizare

Septembrie Executarea
2019
lucrărilor.

Responsabili
Forţelor Navale
Comandant liceu
Şef Birou domenii
şi infrastructure
din Statul Major al
Forţelor Navale

Ţinta strategică: 3. Creşterea interesului elevilor privind procesul instructiv educativ prin promovarea metodelor active de învăţare
Program

Instruirea prin
simulare

Organizarea
cercurilor şcolare

Activităţi

Obiective

Resurse

Construcţia activă a
cunoştinţelor la elevi,
Procurarea soft-urilor
promovarea reflecţiei
tip „student”
şi eliberarea elevului
de activităţile de
rutină şi stimularea
Utilizarea soft-urilor tip
activităţii intelectuale
„student”
a acestora.

Licenţă „freeware”

Organizarea cercurilor
la nivelul
catedrelor/comisiilor
metodice

Resurse umane:
- personal unitate
- elevi
Resurse materiale:
- aparatură
- tehnică

Dezvoltarea
aptitudinilor elevilor

Termen

Permanent

Permanent

3 din 6

Bilunar

Indicatori de
realizare
Soft-uri pentru
disciplinele la care
se realizează
lucrări de laborator
şi nu numai.
Realizarea
lucrărilor de
laborator.

Program cercuri
tehnico-aplicative

Responsabili
Şefii de
catedre/comisii
metodice
Şef compartiment
achiziţii
Informatician
Director adjunct
Şefii de
catedre/comisii
metodice

Ţinta strategică: 4. Dezvoltarea parteneriatului cu instituţii militare şi civile de învăţământ
Program

Parteneriat cu
instituţii militare
şi civile de
învăţământ.

Activităţi
Semnarea protocolului
de colaborare între
instituţii.
Excursii la unităţi din
Forţele Navale şi din
cadrul celorlalte
categorii de forţe pentru
cunoaşterea tehnicii şi a
organizării acestor
unităţi.

Obiective

Resurse

Termen

Participarea la
activităţi comune în
vederea schimbului
de experienţă,
utilizarea în comun
a bazei materiale.

-

Octombrie
(anual)

Cunoaşterea
tehnicii şi a
organizării
unităţilor din
Armata României

Resurse umane:
- personalul bordului
Resurse materiale:
- autobuze pt. lecţia
vizită

Martie
2019 2022

Indicatori de
realizare

Responsabili

Protocol

Comandant
Director adjunct

Realizarea
excursiei

Comandant
Şef logistică
Şef birou
planificare şi
evaluare

Ţinta strategică: 5. Creşterea bazei de selecţie a elevilor
Program
Întocmirea şi
punerea în
practică a unui
plan anual de
măsuri privind
popularizarea
ofertei
educaţionale.
Refacerea
site-ului
colegiului
privind

Activităţi
Întocmirea planului anual de
măsuri privind
popularizarea ofertei
educaţionale.

Promovarea ofertei
educaţionale.

Modificarea structurii
site-ului.

Obiective

Cunoaşterea ofertei
educaţionale a şcolii.
Creşterea numărului
de candidaţi.

Să răspundă la:
1. Cine suntem noi ?
2. De ce noi ... ?
3. Care este viitorul

Resurse
Resurse umane:
- personalul
colegiului
Resurse
materiale:
- pliante
- prezentări
- afişe
Resurse umane:
- informatician
4 din 6

Indicatori de
realizare
Planul annual
Septembrie discutat în
2018-2022 Consiliul de
administraţie.
Vizite la şcolile din
municipiul
Oct.-Noi.
Constanţa.
2018-2022
Vizite la 20 de
Feb.- Apr.
şcoli din judeţul
2019-2022
Constanţa.
Termen

Decembrie
2018-2022

Site

Responsabili

Comandant
Director adjunct
Ofiţer cu relaţiile
publice

Informatician

Program

Activităţi

promovarea
ofertei
educaţionale.

Participarea la
târgurile de
oferte
educaţionale.

Resurse

Termen

nostru ?

Stabilirea colectivului de
redacţie
Editarea revistei
colegiului

Obiective

Editarea revistei

Participarea la târgurile de
oferte stabilite la nivelul
ministerului apărării
naţionale şi ministerul
educaţiei naţionale

Excursii pentru vizitarea
diferitelor monumente şi
zone istorice din ţară.
Organizarea
activităţilor
cultural-sportive
Participarea la olimpiadele
şi concursurile şcolare

Organizarea / desfăşurarea

Resurse umane:
- colectivul de
redacţie
Resurse umane:
Promovarea spiritului
- colectivul de
creativ al elevilor şi
redacţie
promovarea colegiului
Resurse
materiale:
- calculatoare
- imprimante
Resurse umane:
- personal unitate
- elevi
Promovarea şcolii
Resurse
materiale:
- pliante
- prezentări; afişe
Resurse umane:
- personal unitate
- elevi
Cunoaşterea istoriei
Resurse
ţării
materiale:
- mijloace de
transport
Resurse umane:
- personal unitate
- elevi
Dezvoltarea
Resurse
aptitudinilor elevilor
materiale:
- mijloace de
transport
Dezvoltarea
Resurse umane:
5 din 6

Indicatori de
realizare

Responsabili

Octombrie
2018-2022
Mar.-Apr.
2019-2022
Oct.
2019-2022

Revista

Director adjunct
Informatician
Colectivul de
redacţie

Conform
planificării

Participare cu
elevi.

Ofiţer relaţii
publice
Responsabil
activităţi
extracurriculare

Anual
septembrie

Participare cu
elevi.

Bibliotecar

Conform
planificării
şi
acordurilor
de
colaborare

Participare cu
elevi.

Conform

Participare cu elevi

Şefii de comisii
metodice

Antrenor

Program

Activităţi

Obiective

/ participarea la concursuri aptitudinilor sportive
sportive în şcoală şi / sau în ale elevilor
afara ei

Resurse

Termen

- personal unitate
- elevi
Resurse
materiale:
- echipament
sportiv
- mijloace de
transport

planificării
şi
acordurilor
de
colaborare

6 din 6

Indicatori de
realizare

Responsabili

