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ARGUMENT 

Pornind de la prioritățile politicii educaționale ale MEN: descentralizare, resurse umane, învățare continuă, ofertă educațională, accesibilitate la 

educație, diversitate culturală, standarde europene și luând în considerare raportul cu privire la îndeplinirea obiectivelor manageriale pentru anul 2018-

2019, a fost elaborat planul managerial al școlii noastre. Concepția managerială pentru anul școlar 2019-2020 are la bază idealul educațional promovat de 

Legea Educației Naționale, precum și de documentele de politică educațională elaborate de Ministerul Educației Naționale. Învățământul constituie o 

prioritate națională și este un serviciu public prin care se urmărește realizarea idealului educațional, întemeiat pe valorile umaniste și științifice universal 

recunoscute, pe valorile democrației și pe aspirațiile societății românești, el contribuie la promovarea și păstrarea identității naționale. 

Realizarea unei educații pe principiul dezvoltării durabile nu poate fi susţinută decât de un sistem de educaţie performant şi flexibil, bazat pe 

inovaţie, disponibilitate şi cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. În acest context, şcoala noastră urmăreşte să educe elevul nu numai pentru a dobândi 

informația, ci mai ales pentru a o valorifica, aplicând-o în mod creativ în practică. Avem de-a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de 

abordare. Apetenţa pentru studiu nu mai poate fi dictată, ea poate emana numai din convingeri proprii şi prin motivaţii situaţionale. Elevul trebuie 

îndrumat cu blândeţe, răbdare şi profesionalism până când reuşeşte să-şi dezvolte o gândire creativă, până când se simte pregătit şi capătă curajul să-şi 

găsească propriile soluţii la problemele cu care se confruntă. 

Asa cum a fost conceput, prezentul PLAN MANAGERIAL are drept prioritate atragerea elevilor spre studiu, dezvoltarea unei gândiri creative a 

acestora, prin asigurarea calităţii procesului instructiv – educativ, în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului românesc în Uniunea 

Europeană. 

Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova. Acest factor se potriveşte cu disponibilitatea 

de a coopera, deoarece într -o societate europeană trebuie să ştii să lucrezi în echipă. Şcoala poate îndeplini această misiune dacă elevul care parcurge 

învăţământul obligatoriu învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru 

a trai decent şi sigur în societate şi în orice tip de comunitate. 

Politica educațională a Școlii Gimnaziale „DUMITRU ALMAŞ ” respectă principiile care guvernează învăţământul preuniversitar (expuse în Art. 3 

din Legea Educației Naționale).  

Valorile cheie care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt: 

 Perfecţionare: Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi personale

dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de lucru. 

 Calitate şi eficienţă: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii instructiv - educative din şcoală, 

prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi actorii educaţionali. 

 Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, 

folosind metode participative şi consultative. 

 Cooperare şi respect: Vom promova respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai activă cu părinţii, cu comunitatea, cu 

institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei. 

 Autodepăşirea - pentru a da tot ce este mai bun în orice împrejurare, pentru a se raporta la cei mai buni și mai valoroși. 



BAZA CONCEPTUALĂ 

Contextul legislativ 
Analiza contextului legislativ, social, economic internaţional, naţional şi regional evalueaza schimbările majore care se petrec şi identifica 

tendinţele si provocarile care vor influenţa mediul educational în dezvoltarea sa, proces care trebuie să concorde cu nevoile  manifestate şi 

transformările reale din societate. 

Contextul legislativ 

 Legea Educatiei Nationale nr. 1/10.01.2011 cu completările şi modificările ulterioare;

 Ordin 5144/26.09.2014 cu privire la aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie în sectorul Educaţional;

  OMECTS 5565/07.10.2011- cu privire la Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentele şcolare gestionate de unităţile de 
învăţământ preuniversitar;

 OMEN 4619 /2014-cu privire la Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ

 ROFUIP/2016 cu modificările şi completarile ulterioare;

 structura anului şcolar 2019-2020;

 OM 4721/2016 Statutul elevilor;

 Legea 233/2002 pentru aprobarea O.G nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

 Legea nr. 35 / 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;

 Ordonaţa de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobata prin Legea nr. 87 / 2006;

 HG nr.21/10.01.2007 privind standardele naţionale de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ;

 HG.  Nr.1534/25.11.2008  privind  standardele  de  referinţă  şi  indicatorii  de  performanţă  pentru  evaluarea  şi  asigurarea  calităţii în 
invatamantul preuniversitar;

 Legea 53/2003-Codul Muncii –republicata in 2011;
 

 

 OMECTS  6143/01.11.2011-cu  privire  la  aprobarea  criteriilor  de   performanţă  pentru  evaluarea cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar completat cu OMEN 3597/18.06.2014;

 OMECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;

 OMECTS nr.5562/07.10.2011-metodologia privind sistemul de acumulare,recunoastere si echivalare a creditelor profesionale 

transferabile;

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluarii naţionale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020

 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul şcolar 2019- 2020

 Raport privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2018-2019.

Politica educaţională derivă din nevoile de educaţie identificate la nivelul şcolii şi din viyiunea comună a diferitelor grupuri de interes: 



elevi, părinţi, cadre didactice, comunitate locală. 

 

I.PREMISE 

ANALIZA SWOT a activităţii desfăşurate de către Şcoala Gimnazială „DUMITRU ALMAŞ ”, Negreşti, în anul şcolar 2019-2020 

scoate în evidenţă următoarele aspecte: 

Analiza S.W.O.T. calitativă 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda S.W.O.T., analizând atât mediul intern cât şi mediul 

extern, pe următoarele paliere: 

a) Curriculum 

b) Resursa umană 

c) Resursa materială şi financiară 

d) Relaţii cu comunitatea şi activitatea educativă 

a) Curriculum 

 

 

 
 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

- pregătire suplimentară pentru Evaluarea Naţională, 

olimpiade şi concursuri şcolare; 

- proces  instructiv-educativ  de calitate demonstrat prin 

rezultate şcolare bune, procent de promovabilitate la evaluările 

naţionale bun, premii la olimpiadele, concursurile şcolare; 

- oferta educaţională a şcolii se bazeaza pe CDŞ-uri care sunt 

raportate la nevoile elevilor, părinţilor şi ale comunităţii locale, care 

reflectă personalitatea şi profilul şcolii; 

- pragmatismul ofertei educaţionale care conduce la îndeplinirea 

planului de şcolarizare; 

- oferta noastra are ca „orizont” educaţional principiul educaţiei de 

bază pentru toţi, ce presupune ca fiecare persoană (copil, tânar, adult) 

trebuie să beneficieze de o instruire adecvată nevoilor sale 

fundamentale de învăţare; 
- atingerea în mare parte a finalităţilor specifice, pe niveluri de 
şcolaritate; 

 

- programe şcolare încarcate; 

- lipsa unor mijloace auxiliare proprii pentru uzul elevilor; 

- ponderea înca prea mare a pregatirii teoretice în detrimentul celei 

practice, cu accent pe cunoştinţe şi mai puţin pe abilităţi, în 

activităţile de la clasă; 

- incapacitatea unor cadre didactice de a  aplica metodele şi 

tehnicile moderne de învăţare şi evaluare; 



- existenţa şi aplicarea planului - cadru pentru fiecare ciclu de 

şcolaritate; 

- scheme orare realizate eficient de Comisia de Curriculum; 

- corelarea conţinuturilor cu noile programe şi a vechilor manuale cu 

programe revizuite; 
- existenta programelor şcolare şi a manualelor alternative elaborate la 

nivel naţional 
 

 
 

 
 

OPRTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 

- Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi 

formare continuă, cursul CRED, înscriere la 

grade didactice; 

- Bune  relaţii cu  Inspectoratul Şcolar NEAMŢ, Consiliul 

Local, Casa Corpului Didactic; 

- Existenţa site-urilor specializate în oferirea 

de materiale şi soft-uri pentru cadre didactice. 

 

- Instabilitatea legislativă a curriculumului în sistemul de 

învăţământ; 

- Există riscul micşorării numărului de cereri de înscriere în 

instituţie. 

-Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor 

(opţiunilor) beneficiarilor 

 

b) Resursa umană 

 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 



 

-personal calificat corespunzător, în număr suficient, cu o bună 

pregătire metodică şi profesională (în marea majoritate cadrele 

didactice şi-au luat gradele didactice în timp util); 
- personal auxiliar cu competenţe, în domeniu, recunoscute 

 

- Cadre didactice  cu norma didactică la mai multe şcoli; 

- Elevi cu părinţi  plecaţi în străinătate,  care sunt 

lăsaţi în grija bunicilor sau altor rude care nu au un control eficient 

 
(secretariat, financiar contabil) 
- atmosferă bună de muncă – spirit de echipă, de ataşament şi 

fidelitate faţă de unitate; 

- profesori cu aptitudini, pasiune şi experienţă în desfăşurarea 

activităţilor şcolare şi extracurriculare; 

- cadre didactice ce au parcurs stagii şi cursuri de formare continuă; 

- implicarea în actul decizional a unui număr, relativ mare, de cadre 

didactice; 

- cultura organizaţională puternică, pozitivă de tip sarcină (reţea), în 

care membrii sunt capabili să raspundă la schimbare; 

- implicarea managerului în responsabilizarea cadrelor didactice şi a 

personalului de a recepta noul. 

- Echipa managerială preocupată de creşterea 

procesului didactic, a bazei materiale şi aspectului şcolii; 

- Relaţii interpersonale bazate pe cooperare între cadrele didactice şi 

pe respect reciproc; 

- Proiecte diverse în care elevii şi profesorii se pot remarca; 

- Participare la cursurile de perfecţionare şi 

formare continuă din partea CCD şi înscriere la grade didactice; 

- nivelul bun de pregatire al elevilor de la învatamântul primar şi 

gimnazial; 
- rezultate bune ale elevilor la concursuri şcolare. 

asupra lor; 
- inerţia unor cadre didactice şi neimplicarea în echipe de proiect 

naţionale şi internaţionale; 

- insuficienta abilitate din partea unor cadre didactice în utilizarea 

tehnologiei didactice moderne; 

- dezinteresul unor părinţi faţă de educaţia propriilor copii; 

- slaba pregătire a cadrelor didactice în activitatea cu elevii cu 

cerinţe speciale. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 

- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în 
 

- scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale 

 



afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea 

coeziunii grupului, o comunicare mai bună; 

- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD 

şi universităţi; 

- posibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice; 

- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi 

părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, 

consultaţiile); 

- Titularizarea prin concurs a cadrelor didactice; 

- implicarea unor elevi în problemele specifice vârstei şi şcolii lor; 

- dorinţa unor elevi de a atinge performanţe şi abilitatea acestora de a 

dobândi competenţe digitale de nivel înalt; 

- existenţa unor programe de formare şi informare a părinţilor; 

- deschiderea tinerei generaţii de a participa la activităţi/ proiecte/ 

programe comunitare derulate în parteneriat la nivel local, naţional şi 

european; 

- participarea cadrelor didactice la cursuri de formare în vederea 

dobândirii competenţelor necesare în activitatea cu elevii- CES 

(perfecţionarea, activităţile extracurriculare, confecţionarea 

materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.) 

- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care 

reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă 

atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor 

- creşterea numărului elevilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

- o depreciere a statutului profesorului în societate (plecând de la 

nivelul guvernării şi încurajată de mass-media),  ceea  ce 

determină dificultăţi în impunerea cadrului didactic, ca principal 

factor al educaţiei, în faţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

- lipsa motivaţiei învăţării a unor elevi, generată de falsele valori 

promovate uneori în societate şi de mass-media; 

- plecarea părinţilor să lucreze în străinătate, cu sau fără copii; 

- lipsa unui mediu familial adecvat pentru unii adolescenţi şi 

dezinteresul unor părinţi faţă de educaţia propriilor copii. 

 

c) Resursa materială şi financiară 

 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

- o baza materiala corespunzatoare capabila să asigure un învatamânt 

eficient, formativ-performant, în concordanţă cu specificul şcolii; 

- existenţa reţelei de informatizare la nivelul şcolii, amenajata 

conform standardelor actuale (toate calculatoarele din şcoală sunt 

legate la retea şi conectate la Internet); 
- existenţa la CDI -ul şcolii a fondului de carte necesar funcţionării 

 

- venituri extrabugetare mici (sponsorizări episodice, donaţii 

întâmplatoare). 
- numărul mic de calculatoare raportat la numărul elevilor din 

 



optime, în beneficiul elevilor şi cadrelor didactice; 
- abonamente la reviste de specialitate; 

- condiţii foarte bune de aprovizionare cu apa, energie electrică si 

combustibil, împrejmuire sigura,etc. 

- preocuparea conducerii unităţii şcolare în dezvoltarea bazei 

materiale; 

şcoală şi performanţa conduce la o desfăşurarea 

necorespunzătoare a orelor de TIC 

- lipsa  fondurilor pentu recompensarea activităţilor de 

performanţă ale elevilor şi cadrelor didactice; 

- slaba implicare a unor cadre didactice în păstrarea bunurilor 

materiale ale şcolii; 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 

-descentralizare şi autonomie instituţională 

-parteneriat cu comunitatea locală (Primărie, părinţi), ONG, firme 

-existenţa unor spaţii ce pot fi închiriate în scopul obţinerii unor 

fonduri băneşti 

-posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi productive şi 

de întreţinere a şcolii 

 

- Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura 

morală a echipamentelor existente; 

- Reducerea finanţării şcolii în ceea ce priveşte achiziţionarea 

de material didactic, consumabile 

 

d) Relaţii cu comunitatea şi activitatea educativă 

 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

- o bună implicare a elevilor în activităţile 

extraşcolare şi extracurriculare la nivel de 

şcoală; 

- rezultate bune la concursurile artistice şi 

sportive; 

- intâlniri periodice cu Comitetul 

Reprezentativ al Părinţilor; 

o bună colaborare cureprezentanţii Secţiei

 de Poliţie.  

-  Consilul elevilor activ şi implicat în 

problematica şcolii şi comunităţii; 

- implicarea şcolii în programe locale, regionale, 

naţionale şi internaţionale; 

- constituirea la nivelul şcolii a parteneriatului 

social cu diferite instituţii locale; 

 

- deficienţe în relaţiile de parteneriat şcoală –agent economic –comunitate locală; 

- lipsa de iniţiativă a unor cadre didactice, în stabilirea unor punţi de legătură cu şcoli 

din spaţiul european; 

- lipsa implicării unor cadre didactice în accesarea programelor europene; 

- organizarea şi desfăşurarea unui număr redus de activitîţi de voluntariat. 



 
 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 

- disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, 

ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale) 

- cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al 

Părinţilor privind desfăşurarea de activităţi 

comune părinţi-profesori-elevi 

- interesul liceelor de a-şi prezenta oferta 

educaţională 

-responsabilitatea altor şcoli instituţii pentru 

schimburi de experienţă 

- Interesul unor şcoli pentru realizarea de 

schimburi de experienţă; 

Existenţa posibilităţii de a aplica pentru realizarea 
de proiecte educative, recunoscute la nivel 
naţional. 

- dezvoltarea uor parteneriate cu asociatii care 

promoveaza actiunile de voluntariat 

 

 

- organizarea defectuoasă a unor activităţi de parteneriat poate conduce la diminuarea 

sau chiar inversarea efectelor scontate 

- nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a 

părinţilor în viaţa şcolară 

- instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere. 

 

 PRIORITĂŢI 

Pentru anul şcolar 2019-2020, ne propunem să ne orientăm întreaga activitate pe următoarele priorităţi strategice: 

- Creşterea calităţii actului instructiv-educativ; 

- Elaborarea de standarde de predare şi evaluare, în vederea atragerii elevilor către performanţă; 

- Formarea profesională continuă a cadrelor didactice; 

- Efienticizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare. 

 

 

 



 

 

 

FILOSOFIA EDUCAŢIONALĂ 

 

VIZIUNEA ŞCOLII 

 

  Pe termen lung, Şcoala Gimnazială „DUMITRU ALMAŞ ”, Negreşti, îşi propune promovarea unui învăţământ de calitate, 

modern, flexibil, stimulativ şi creativ, bazat pe experienţă şi performanţă, pe tradiţii şi valori, interculturalitate, într-un real 

parteneriat şcoală-familie-comunitate. 

  

 

MISIUNEA ȘCOLII 

  
 

Şcoala Gimnazială „DUMITRU ALMAŞ ”, Negreşti, își propune să dezvolte un mediu intercultural favorabil învățării, să le 

ofere elevilor o șansă în educație prin dezvoltarea deprinderilor, îmbogățirea cunoștințelor și prin modelarea personalității lor. De 

asemenea, dorește să devină axa comunității, bazată pe valori și principia, cu o personalitate bine definită ce va deriva din 

conexiunea cu tradiția locală. 
 

VALORI ȘI PRINCIPII 

 Calitate şi eficienţă: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii instructiv - educative din şcoală, 

prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi actorii educaţionali. 

 Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, 

folosind metode participative şi consultative. 

 Cooperare şi respect: Vom promova respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai activă cu părinţii, cu comunitatea, cu 

institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei. 

 Autodepăşirea - pentru a da tot ce este mai bun în orice împrejurare, pentru a se raporta la cei mai buni și mai valoroși. 

 Perfecţionare: Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi 

personale 

 



 

 

 

 

 

 

 

ȚINTE STRATEGICE 

 

 1. Asigurarea creșterii calității în educație pentru toate domeniile și toți indicatorii din standardele de acreditare și evaluare permanentă a 

unităților de învățământ   preuniversitar; 

2.Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare și evaluare a activității în vederea creșterii performanțelor elevilor; 

3.Prevenirea eșecului școlar, reducerea abandonului și includerea tuturor elevilor într-o formă de școlarizare; 

4.Gestionarea, întreținerea și menținerea funcționalității patrimoniului școlii; 

5. Creșterea prestigiului școlii și diversificarea relațiilor de parteneriat cu comunitatea locală și cu alte instituții, promovând imaginea școlii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obiective generale ale Şcolii Gimnaziale „Dumitru Almaș”, Negrești,  pentru anul şcolar 2019-2020 

 
 Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ, creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea  

 de proiecte; 

 Descentralizarea învăţământului preuniversitar; 

 Dezvoltarea unui curriculum la decizia şcolii,  bazat pe formarea competenţelor ; 

 Asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie; 

 Evaluarea ca scop de orientare şi optimizare a învăţării; 

 Derularea unor campanii de informare a publicului cu privire la programele guvernamentale , MEN şi ISJ Neamţ; 

 Asigurarea securităţii elevilor în şcoală şi combaterea violenţei; 

 Colaborare eficientă cu instituţiile conexe(CCD, CJRAE); 

 Organizarea, monitorizarea şi evaluarea examenelor naţionale, concursurilor (elevi, cadre didactice); 

 Formarea şi dezvoltarea resurselor umane; 

 Managementul şcolar şi evaluarea instituţională; 

 Monitorizarea şi prevenirea absenteismului; 

 Utilizarea TIC ca instrument de învăţare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Domeniul funcţional – CURRICULUM  

 

                                     OBIECTIVE  
1. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.  
2. Stabilirea ofertei educaționale în funcție de nevoile reale ale comunității.  

3. Îmbunătăţirea calităţii  predării-învăţării-evaluării, astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare  

de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare 

     4. Promovarea activităţilor instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe demersuri educaţionale inter şi trans – disciplinare, diferenţiate, 

       stabilite conform nevoilor educaţionale individuale si/sau colective ale elevilor. 

      5. Reconsiderarea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a performanţelor şcolare 

  

 

 
Nr. 

crt 

Funcții manageriale Activități Resurse umane 

/materiale/ 

financiare  

    Termen Resurse necesare/Indicatori  

1 Proiectare  Întocmirea rapoartelor de analiză 

pentru anul şcolar precedent 

Director, 

Responsabili 

comisii metodice  

Octombrie 2019 

 

Raportări, date statistice 

colectate anterior, 100% 

respectarea curriculum-ului 

naţional 

Întocmirea planurilor operationale 

(managerial) pe compartimente 

Director, 

Responsabili 

comisii metodice 

Octombrie 2019 Planul managerial al școlii 

Elaborarea graficului şi a tematicii 

Consiliului de Administraţie şi 

Consiliului Profesoral 

Director Septembrie-  

2019 

Date statistice, documente 

oficiale 

Coordonarea activităţii didactice în 

vederea corelării obiectivelor stabilite 

la nivelul şcolii cu cele ale fiecărei 

comisii în parte 

Responsabili 

comisii metodice 

Semestrul I-II  Programe școlare, CDȘ, 

documente MEN 

 Identificarea cererii şi nevoilor de 

educaţie ale beneficiarilor. Aplicarea 

de chestionare (elevi şi părinţi) 

Cadre didactice, 

Director 

Decembrie 2019 - Chestionare elevi, 

părinți  



Constituirea comisiilor de elaborare a subiectelor pentru 

olimpiade/concursuri şcolare la nivelul  

şcolii 

Director ,  

Responsabili comisii 

Metodice, consilier ed. 

Conform  

Calendarului MEN, 

ISJ 

Regulamente, programe școlare 

Participarea elevilor în proporţie 

de 90% la activităţi 

Actualizarea Regulamentului Intern Director, CA Septembrie  ROFUIP, RI 

2  Organizare Asigurarea catedrelor şi subcomisiilor cu 

 toate documentele privind planul cadru  

şi programele şcolare pe discipline 

Toate cadrele  

didactice , comisii  

metodice 

Septembrie 2018 

Iunie 2019 

Documente MEN, cadrele  

didactice cunosc programa 

şcolară în proporţie de 100% 

Organizarea simulărilor pentru  

evaluarea naţională 

Director, 

Cadre didactice 

Conform graficului 

 MEN 

Metodologii, programe, logistică 

Organizarea simulărilor 

în fiecare lună 

monitorizarea elevilor. 

Organizarea concursurilor şcolare la  

nivelul şcolii 

Director 

Coordonator de  

proiecte 

 si programe 

educative , cadre 

 didactice 

Conform  

calendarului  

Metodologii, programe, logistică 

Rezultatele obţinute de elevi 

3 Coordonare 

/monitorizare 

Asigurarea necesarului de manuale  

şcolare pentru elevi  

Director septembrie  Logistică, manuale 

Clasa a VII-a, asigurarea 100% 

cu manuale 

Asigurarea aplicării corecte a  

documentelor curriculare naţionale 

 la toate disciplinele 

Director, 

Cadre didactice 

 

Sem,I-II 

Metodologii, programe, logistică 

Respectarea documentelor 

Curriculare aprobate în  

proporţie de 100% 

 

 Consilierea, îndrumarea şi  

coordonarea  Comisiilor metodice 

 în stabilirea ofertei educaţionale CDŞ 

Director, 

Cadre didactice 

Sem II Documente oficiale 

Eficacitatea activităţilor 

în  

proporţie de 90% 

stabilire CDS 

 

4 Control evaluare  Evaluarea ofertei educaţionale şi a per- 

formanţelor educaţionale pe baza indica 

torilor de performanţă stabiliţi în urma 

diferitelor forme de inspecţie  

 

Director 

 

 

 

 

Conform planurilor 

de activitate 

 

 

 

Rapoarte semestriale 

realizarea în  

proporţie de 90% a indicatorilor 

de performanţă 

 



 

Asigurarea organizării EN la clasele 

II, IV şi a VIII-a 

 

 

 

 

 

resp. 

 CEAC, Director 

 

 

 

 

 

Conform  

Calendarului  

 

 

 

 

 

rezultatele obţinute 

100% elevi participă la evaluare 

80% promovează EN 

Date statistice 

Grafic de monitorizare  

progres şcolar 

Întocmirea documentelor şi a rapoartelor 

tematice curente şi speciale solicitate 

de ISJ, CCD, CL 

Director 

 

Când este cazul 

  

rapoarte întocmite la timp 100% 

 Urmărirea modului în care se realizează  

atribuţiile manageriale la nivelul  

comisiilor metodice şi fiecărui cadru  

didactic în parte:  

-controlul parcurgerii ritmice a materiei  

-analiza nivelului de pregătire a  

elevilor,cu măsuri concrete de  

ameliorare 

 -controlul evaluării continue şi corecte a 

 elevilor 

 

Director, resp.  

comisii metodice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform  

Planificărilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inspecţii, documente şcolare,  

asistenţe la ore 

2 Asistențe pe semestru, 

 fișe de asistență 

planificări calendaristice, 

proiecte didactice 

 

 

 

 

 

Arhivarea şi păstrarea documentelor  

şcolare 

 

Comisia pentru  

arhivă 

permanent Respectarea legislaţiei 

 

5 

 

 

 

 

 

Motivare  

 

 

 

 

 

 Stimularea elevilor câştigători ai 

 concursurilor şcolare şi a cadrelor  

didactice implicate în pregătirea acestora 

 prin găsirea unor fonduri provenite  

din sponsorizări, donaţii,etc 

Director,  

comitetul de părinți  

Septembrie 2019 

Iunie 2020 

Sponsorizări, donații  

6. 

 

 

 

 

 

Implicare, participare 

 

 

Realizarea unor sondaje în rândul  

Elevilor şi al cadrelor didactice de  

specialitate legate de probleme  

curriculare,pentru asigurarea  

feedbeeck-ului necesar reglării unor  

neajunsuri şi transmiterea observaţiilor 

DIRECTOR, resp. 

de comisii metodice 

Decembrie2019 Mijloace specifice 

95% dintre CDS elaborate  

sunt alese de  părinţi şi elevi 



 şi propunerilor la nivel superior 

7. Dezvoltarea  

profesională 

Elaborarea de materiale  

complementare pentru activitatea de  

predare- învăţare realizate pe suport  

informatic, pentru a răspunde cerinţelor  

noii societăţi educaţionale româneşti 

Responsabili comisii 

metodice şi  

responsabil 

CEAC  

Februarie 2020  

Mijloace specifice 

Participarea la cursuri de  

Formare 90% 

8. Formarea, dezvoltarea 

 echipelor 

Organizarea  comisiilor de lucru Toate cadrele  

didactice , director 

Septembrie 2019 

 

Criterii de selecție, metodologii 

Implicarea în proiecte  

Aplanarea eventualelor conflicte Director, diriginți Sem I- II Comunicare eficientă 

9. Negocierea,  

rezolvarea conflictelor 

Asigurarea unui climat de muncă  

eficient în folosul elevilor, beneficiarii  

sistemului educaţional 

Director,  

consilier educativ,  

consiliul elevilor 

Septembrie 2019 

Iunie 2020 

întâlniri lunare 

 

Nr.crt. Rezultate măsurabile Indicatori  

1. Promovabilitate 80% la E.N. 80% 

2. Creșterea calității educației nonformale Creșterea cu 25% a numărului  

de activități extrașcolare 

3. Ofertarea a unui opțional transcurricular două opționale 

4. Creșterea numărului de participanți la concursuri si olimpiade scolare cu 10 %  

 

 

 



 

1. MANAGEMENT ŞCOLAR 

 OBIECTIVE 

 1. Monitorizarea calității activității instructiv-educative prin asistenţe la orele de curs; 

 2. Elaborarea proiectului planului de şcolarizare;  

3. Monitorizarea utilizării resurselor umane, material şi financiare în vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite;  

4. Evaluarea întregii activităţi, pe baza indicatorilor specifici (rata de participare, grad de cuprindere, rata de abandon, % reuşită). 

Nr. 

crt 

Funcții manageriale Activități Resurse umane 

/materiale/ 

financiare  

Termen Resurse 

necesare/Indicatori  

1. Proiectare Actualizarea organigramei şcolii în  

conformitate cu modificările legislative 

Director 

 

Septembrie 2019 

 

Standarde specifice 

Proiectarea activităţilor comisiilor.  

Întocmirea documentelor de lucru 

Responsabili comisii Septembrie 2019 

 

Decizii , regulamente 

Proiectarea activităţii pe arii  

curriculare şi întocmirea documentelor 

 de lucru 

Director 

 

30 septembrie 2019 Decizie  

Realizarea recensământului elevilor  

din circumscripţia şcolară 

Responsabil comisia  

de recensământ 

 

Decembrie-aprilie 

2019-2020 

Resursa umană 

Realizarea PDI-ului Director , CEAC,  

comisia de revizuire  

 

Octombrie 2019 Standarde specifice 

Întocmirea proiectului planului de  

şcolarizare pentru anul școlar  

2019- 2020 în conformitate cu  

legislaţia în vigoare ,cu condiţiile  

concrete din unitatea de 

învăţământ,conform solicitărilor 

comunităţii locale 

Director  Conform graficului  

MEN 

Legislația 

2. Organizare  Constituirea comisiilor metodice  Director, CP Septembrie 2019 100% cadre didactice  

calificate 

Organizarea și asigurarea 

funcţionării  

Consiliului Elevilor 

Consilier educativ Permanent  RI, statutul elevilor 

Organizarea serviciului pe şcoală  

învăţători,profesori 

Director  Permanent RI 



Intocmirea planificărilor, planurilor  

de activitate ale comisiilor metodice,  

conform indicaţiilor MEN 

Director  

Responsabili comisii 

Septembrie  Dosare comisii 

3. Coordonare  

Monitorizare  

Asigurarea continuă a unei baze de  

date electronice pentru evidenţa  

personalului didactic,didactic auxiliar şi 

 nedidactic 

Secretara  Semestrial  SIIIR 

Monitorizarea,evaluarea concluziilor  

inspecţiilor şcolare tematice, în 

cadrul acţiunilor metodice, în 

consiliile profesorale, pentru 

eliminarea eventualelor 

disfuncţionalităţi şi creşterea 

performanţelor şcolare 

Director Conform graficelor de  

inspecţie 

Reglementări legale 

Monitorizarea aplicării 

Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar şi a 

Regulamentului Intern 

Comisia, 

reprezentanţi ai 

elevilor şi părinţilor 

Lunar  Documente oficiale 

Asigurarea cunoaşterii, aplicării  

principiilor descentralizării 

învăţământului preuniversitar 

Director, CP Permanent  Reglementări legale și  

specifice 

Stabilirea unor standarde de 

performanţă şi elaborarea unor 

metode specifice şcolii pentru 

evaluare, autoevaluare şi 

monitorizare, pentru asigurarea 

standardelor naţionale existente şi 

asigurarea calităţii educaţiei. 

CEAC Permanent Logistică, standarde 

4. Control , evaluare Evaluarea cadrelor didactice şi  

acordarea calificativelor anuale conform 

 cu fişele de evaluare 

Director, CP, CA Septembrie 

2019 

Fișă de evaluare 

Evaluarea personalului didactic 

auxiliar, 

 a personalului nedidactic în raport 

cu  

fişa postului 

Director, CA Decembrie  

2019 

Fișă de evaluare 



Elaborarea/ revizuirea fişelor de post 

pentru toţi angajaţii 

Director, CA Septembrie 2019 Reglementări legale 

Realizarea contractelor de muncă în 

funcţie de emiterea deciziilor de 

încadrare de către IŞJ 

Secretar  3 septembrie 2019 Contracte de muncă 

Asigurarea menţinerii condiţiilor 

igienico-sanitare în unitate 

Director Permanent  Igienizare 100% 

Valorificarea rezultatelor inspecţiilor 

şcolare, sanitare, a celor efectuate de 

poliţie sau pompieri şi stabilirea de 

măsuri de remediere a eventualelor 

deficienţe 

Director, CA Sem I - II Reglementări legale 

Urmărirea eficienţei utilizării 

resurselor financiare alocate la nivel 

naţional şi local 

Director, contabil Sem I - II Reglementări legale 

 Motivare  Stimularea cadrelor didactice pentru 

a participa la programe de 

perfecţionare şi dezvoltare 

profesională organizate de MEN, de 

către CCD, ale instituţiilor de 

învăţământ superior şi 

preuniversitare,ale centrelor de 

formare 

Director, responsabil 

comisia de 

perfecționare 

Conform ofertei Oferta de formare 

Sprijin la întocmirea dosarului de 

concurs in vederea înscrierii la 

gradaţii de merit a personalului 

didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic 

Director  Conform calendarului Grafic ISJ 

 Implicare participare Cooptarea cadrelor didactice şi a 

personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic în comisiile de lucru 

Director, CA Semestrial  Programe  

Prelucrarea actelor normative la 

nivelul unităţii şcolare 

Director  Semestrial Reglementări legale 

Valorificarea rezultatelor evaluărilor 

prin elaborarea unor strategii 

adecvate dezvoltării şcolii 

Director, CA Semestrial Rapoarte  

Participarea tuturor cadrelor Director, contabil Cadre didactice Programe activități 



didactice la organizarea şi 

desfăşurarea evenimentelor festive 

din şcoală 

 Formare, dezvoltare 

 profesională și personală 

Asigurarea cunoaşterii în rândul 

cadrelor didactice a reglementărilor 

în vigoare privind etapele formării 

profesionale: 

stagiatură,definitivat,grad II, gradI, 

perfecţionarea periodică 

obligatorie,evoluţie în 

ierarhie,recunoaşterea gradelor 

didactice 

Director, responsabil 

comisia de 

perfecționare 

Sem I - II Norme legale, 

programe oficiale 

Instruirea cadrelor didactice cu 

privire la modalităţile de 

dezvoltareprofesională, pregătirea 

iniţială,pregătirea continuă 

Director, responsabil  

comisia de 

perfecționare 

Conform grafic Norme legale 

Organizarea şi desfăşurarea 

inspecţiilor curente, inspecţiilor 

speciale în vederea înscrierii pentru 

obţinerea gradelor didactice 

Cadre didactice 

înscrise la grade, 

director 

Conform grafic Legislație, logistică 

Perfecţionarea şi formarea proprie a 

tuturor salariaţilor, în funcţie de 

comportament/specialitate 

Responsabili comisii Sem I - II Oferta instituțiilor 

specializate 

 Formarea , dezvoltarea  

echipelor 

Promovarea colaborării în cadrul 

comisiilor, acordarea de atenţie a 

opiniilor colegilor de echipă, ţinând 

seama de observaţiile lor 

Responsabili comisii Sem I - II Metodologii  

Consilierea managerilor catedrelor 

privind modalităţile şi criteriile de 

organizare a celor mai potrivite 

echipe şi comisii de lucru la nivelul  

şcolii 

Director  Pe parcursul 

activităților 

Metodologii 



 Rezolvare conflictelor Rezolvarea cu abilitate şi discreţie a 

diferitelor situaţii conflictuale care 

pot apărea între cadrele didactice din 

unitate şcolară sau între elevi şi 

profesori,pentru asigurarea unui 

climat de muncă eficient 

 

Director Sem I - II Comunicare , legislație 

 

Monitorizarea, negocierea şi 

rezolvarea disfuncţionalităţilor 

pentru evitarea şi preîntâmpinarea 

conflictelor majore 

Director Sem I - II Comunicare , legislație 

 Negocierea  Negocierea alocărilor bugetare Director, contabil Sem I - II Proiect buget 

 

 

 

Nr.crt. Resurse măsurabile Indicatori  

1. Stimularea elevilor câştigători ai concursurilor şcolare şi a cadrelor didactice 

implicate în pregătirea acestora 

Recunoasterea meritelor profesorior care 

pregatesc elevi olimpici cu participare la faze 

județene 

2. Efectuarea a minim 2 asistenţe pe semestru fiecărrui cadru didactic Numar de asistente la ore, plan de asistente la 

ore 

3. Creşterea numărului de ore în care se folosesc metode active de predare la 5 ore / 

semestru 

Tendinta crescătoare a nr de ore cu predare 

centrată pe elev 

4. Scăderea ratei de abandon Scăderea cu 10% a situaţiilor de abandon 

 



2. RESURSE UMANE 

 OBIECTIVE  

1. Eficientizarea activităţii manageriale din perspectiva descentralizării sistemului de învăţământ preuniversitar;  

2. Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficientizarea activităţii  

3. Evaluarea nevoii de formare a personalului  

4. Asigurarea accesului la formarea continuă si perfecţionarea cadrelor didactice: grade didactice, formare continua obligatorie, formări prin CCD, mentorat, 

educaţie permanentă, formări prin proiecte comunitare  

5. Sprijinirea cadrelor didactice in vederea accesului la proiecte cu finanţare externă  

6. Imbunătăţirea comunicării interne şi externe  

7. Imbunătăţirea activităţii comisiilor, consiliului profesoral, de administraţie, consiliului elevilor, etc.;  

8. Abordarea într-un nou context al conlucrării/colaborării între echipa managerială – CEAC  

9. Consolidarea sistemului de control intern managerial. 

 

Nr. 

crt 

Funcții manageriale Activități Resurse umane 

/materiale/ 

financiare  

Termen Resurse 

necesare/Indicatori  

1. Proiectare  Elaborarea planului de şcolarizare în 

concordanţă cu strategia de 

dezvoltare şi dotarea materială a 

şcolii 

Director, CA, CP Conform ISJ Proiectul planului 

deşcolarizare în 

conformitate cu 

planul şcolar judeţean 

Elaborarea proiectului de încadrare 

în conformitate cu structura planului 

de şcolarizare şi a planului cadru de 

învăţământ 

Directori , Consiliul 

de administraţie 

Secretaria 

Conform grafic ISJ Corectitudinea 

proiectului de 

încadrare cu personal 

didactic cu 

respectarea legislaţiei 

în vigoare 

Elaborarea criteriilor proprii de 

evaluare a cadrelor didactice,la 

nivelul catedrelor şi comisiilor 

metodice 

Resp.comisii 

metodice, CA 

Sem I-II Logistică, legislaţie 

Identificarea nevoilor de formare ale 

cadrelor didactice 

Director, responsabil 

comisia de dezvoltare 

personală și evoluția 

în carieră 

Sem I-II oferta de la CCD, 

universităţi chestionar 

privind nevoile lor de 

formare 

Actualizarea statului de funcţii de la 

IŞJ 

Director, secretar, 

contabil 

Oct. Adecvarea la 

conţinutul specific 



2. Organizare  Acoperirea schemelor de încadrare 

cu personal calificat 

 

Director Septembrie  Metodologii MEN 

Cuprinderea cadrelor didactice în 

cadrul unor forme diverse de 

perfecţionare profesională -înscrierea 

cadrelor tinere la perfecţionarea prin 

grade didactice - îndrumarea 

cadrelor didactice către cursuri de 

formare continuă. 

Director Conform calendarului Programe școlare 

Organizarea participării la 

consfătuirile cadrelor didactice pe 

discipline, fără afectarea 

programului şcolii 

Director Conform calendarului Programe școlare 

3. Coordonare , 

monitorizare 

Transmiterea imediată în reţea, către 

IŞJ a modificărilor survenite în 

încadrarea cu personalul didactic 

Director, secretară Sem I-II Logistică  

Organizarea şi desfăşurarea 

şedinţelor cu părinţii pe clase în 

vederea constituirii comitetelor de 

părinţi pe clase 

Director, resp. 

Comisia diriginților 

Septembrie  Procese-verbale 

Realizarea fişelor posturilor pentru 

personalul didactic şi nedidactic 

Director, secretară Septembrie  Fișa postului 

Asigurarea consultanţei didactice şi 

educaţionale prin asistenţe la ore şi 

activităţi demonstrative -asistenţele 

la ore vor urmări valoarea adaugată; 

obiectivul central în acest an şcolar 

va fi centrarea pe elev a proceselor 

predare- învăţare şi practicarea unor 

strategii didactice interactive, 

învăţarea prin cooperare, formarea 

competenţelor cheie pentru educaţia 

permanentă; 

Director, inspectori 

școlari 

Permanent  Grafice interne 

Coordonarea şi sprijinirea cadrelor 

didactice în vederea elaborării de 

auxiliare curriculare: fişe de lucru, 

Responsabili comisii Sem I-II Logistică, programe 

școlare 



teste de evaluare, teme curriculare şi 

transcurriculare 

4. Control, evaluare Respectarea cu stricteţe a 

reglementărilor privind încadrarea, 

salarizarea şi promovarea 

personalului 

Director Sem. I - II Legislaţia specifică 

Evaluarea activităţii întregului 

personal conform criteriilor de 

evaluare 

Consiliul de 

administraţie 

Ianuarie, august Legislaţia specifică 

Efectuarea de asistenţe la ore, mai 

ales în cazul cadrelor didactice 

debutante, în vederea consilierii 

acestora 

Director, şefii de 

comisii 

Conform graficului Legislaţia specifică 

5. Motivare Stimularea cadrelor didactice pentru 

a participa la programe de 

perfecţionare şi dezvoltare 

profesională organizate de MEN, de 

către CCD, ale instituţiilor de 

învăţământ superior şi preuniversitar, 

ale centrelor de formare 

Director, responsabil 

comisie dezvoltare 

personală și evoluția 

în carieră 

Sem. I - II Oferta de formare 

Sprijinirea cadrelor didactice si 

facilitarea înscrierii acestora la 

gradația de merit 

Consiliul de 

administraţie  

Comisii pe arii 

curriculare  

Sem. I - II - Monitorizarea 

activităţilor realizate 

de fiecare cadru 

didactic - Acordarea 

de recompense 

6. Implicare, participare Cooptarea cadrelor didactice şi a 

personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic în comisiile de lucru 

Director, consiliu de 

administraţie 

Sem. I - II Oferta de formare 

Asigurarea cadrului instituţional 

pentru participarea personalului la 

procesul decizional prin colectivele 

de catedră, Consiliul pentru 

Curriculum , Consiliul de 

administraţie şi Consiliul profesoral 

Consiliul profesoral Permanent Procesele verbale de 

la consiliul profesoral 

şi consiliul de 

administraţie 

Incurajarea unei culturi 

organizaţionale care să stimuleze 

comunicarea deschisă 

Cadrele didactice Permanent Plan managerial 



7. Formare, dezvoltare 

profesională 

Instruirea cadrelor didactice cu 

privire la modalităţile de dezvoltare 

profesională, pregătirea iniţială, 

pregătirea continuă. : definitivat, 

grad II, grad I, doctorat, 

perfecţionarea periodică obligatorie. 

Director, responsabil 

comisie dezvoltare 

personală și evoluția 

în carieră 

Conform graficului Norme legale 

Formarea cadrelor didactice de 

specialitate 

Inspector de 

specialitate, metodiști 

Sem. I - II Oferta CCD 

Selectarea unor grupuri de cadre 

didactice în scopul formării acestora 

în vedrea elaborării subiectelor 

pentru olimpiadă la nivelul şcolii, 

concursuri sau evaluări interne 

Director, resp.comisii 

metodice 

Sem. I - II Legislație 

8. Negocierea/rezolvarea 

conflictelor 

Rezolvarea cu abilitate şi discreţie a 

diferitelor situaţii conflictuale care 

pot apărea între cadrele didactice sau 

între elevi şi profesori, pentru 

asigurarea unui climat de muncă 

eficient 

Director, CA Sem. I - II Legislație 

Rezolvarea sesizărilor prin receptare, 

cercetare şi soluţionare conform 

legislaţiei, în mod documentat şi 

corect. 

Director, sindicat Sem. I - II Legislație 

 

 

 

 

Nr.crt. Resurse măsurabile Indicatori  

1. Acoperirea în proportie de 100% cu personal calificat.  Numărul de profesori calificați care predau în 

școală, 100% calificați 

2. Dezvoltarea competentelor cadrelor didactice titulare. Minim 50 % dintre profesori participanţi la 

cursuri de perfecţionare în 2019-2020. 

Certificate de obţinere a gradelor didactice 

3. Creșterea motivației corpului profesoral pentru a se implica în derularea 

proiectelor școlii, a parteneriatelor și a altor activități extrascolare 

Numar profesori implicaţi în proiecte 

Contracte de voluntariat 

4. Creşterea gradului de utilizare TIC Număr în creștere de profesori care folosesc 

TIC in activitatea didactică 



 

 

3. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

OBIECTIVE 
 1. Gestionarea eficientă a resurselor materiale;  

2. Identificarea unor surse suplimentare de finanţare a activităţilor  

 3. Dezvoltarea resurselor materiale în vederea eficientizării procesului educaţional: amenajarea laboratorului de ştiinţe în concordanţă cu cerinţele curriculare  

Nr. 

crt 

Funcții manageriale Activități Resurse umane 

/materiale/ 

financiare  

Termen Resurse 

necesare/Indicatori  

1. Proiectare  Elaborarea proiectului de buget Director,  contabil Înainte de aprobarea 

bugetului anual 

Proiectul de buget 

care să asigure o 

finanţare adecvat 

Elaborarea proiectului de achiziţie 

al unităţii şcolare în vederea 

modernizării unităţii 

Director,  contabil Sem I Proiectul de buget 

corelat cu necesarul 

de achiziţi 

Identificarea surselor extrabugetare 

de finanţare Donaţii, sponsorizări 

Director,  contabil Permanent Contracte, documente 

specifice 

Efectuarea analizei privind 

necesarul de reparaţii curente 

Director Semestrial  Situații 

Efectuarea analizei privind stadiul 

lucrărilor de reparaţii şi investiţii 

Director Semestrial Situații, raportări 

Elaborarea unui plan de dotare cu 

mobilier, echipamente 

Director,  contabil Anual  Situații, raportări 

Elaborarea unui plan privind 

asigurarea cu cataloage, tipizate, 

carnete de note la începutul anului 

şcolar 

Director,  contabil, 

secretar 

Anual  Situații, raportări 

Elaborarea unui plan privind 

asigurarea 

cudiplome,certificate,acte de 

studiu,etc 

Director,  contabil, 

secretar 

Anual Situații, raportări 

Elaborarea proiectului de buget şi a 

proiectului de achiziţii şi dotări 

Director,  contabil Decembrie  Situații, raportări, 

legislație 

2. Organizare  Repartizarea bugetului primit 

conform legii, pe capitole şi articole 

bugetare 

Director,  contabil După aprobarea 

bugetului anual 

Buget aprobat 



Valorificarea, actualizarea şi 

exploatarea bazelor de date şi 

inventarelor 

Director Sem. I-II Baze de date, 

logistică 

Asigurarea cu rechizite gratuite a 

tuturor elevilor îndreptăţiţi la 

începutul anului şcolar 

Comisia pentru 

rechizite 

Grafic ISJ Logistică , legislație 

în domeniu 

Întocmirea dosarelor pentru burse 

(de merit, sociale,etc.) conform 

legislaţiei în vigoare 

Director, comisia 

pentru burse 

Sem. I-II Legislație 

Stabilirea priorităţilor în vederea 

repartizării fondurilor, mijloacelor 

fixe şi a obiectelor de inventar 

director Anual Legislație 

Identificarea surselor 

extrabugetare,de finanţare prin 

promovarea programelor specifice 

Director,  contabil Sem. I-II Legislație 

3. Coordonare, 

monitorizare 

Întocmirea  situaţiilor privind 

acordarea burselor 

Comisia  pentru 

burse, secretară 

Sem I Buget, legislație 

Pregătirea sălilor de clasă în 

vederea desfăşurării procesului de 

învăţământ în bune condiţii (săli de 

clasă, laborator, sală de sport) 

Director  Septembrie  Pregătirea sălilor de 

clasă 

Aprovizionarea cu materiale 

consumabile necesare asigurării 

igienizării zilnice a spaţiilor în care 

se desfăşoară activităţi 

Director Permanent  Existența 

consumabilelor 

Realizarea execuţiei bugetare Director, contabil Trimestrial, anual Dare de seamă 

Îmbunătăţirea fondului de carte al 

bibliotecii 

Director, contabil Periodic  Registrul de 

inventariere al cărților 

4. Control, evaluare Evaluarea utilizării fondurilor 

bugetare şi extrabugetare după 

priorităţi cu scopul asigurării 

condiţiilor materiale necesare 

pentru buna funcţionare a unităţii de 

învăţământ 

Director, contabil Sem. I-II Reglementări legale 

Verificarea burselor de merit 

acordate elevilor cu 

performanţe,conform legislaţiei în 

Comisia  pentru 

burse, 

Sem. I-II Reglementări legale 



vigoare 

Respectarea legislaţiei privind 

achiziţia de mijloace materiale 

Director, contabil Sem. I-II Reglementări legale 

Încheierea exerciţiului financiar Contabil  Anual  Dare de seamă 

Arhivarea şi păstrarea documentelor 

financiare oficiale 

Contabil  Permanent  Dosarele cu acte 

financiar-contabile 

5. Motivare  Îmbunătăţirea dotărilor cu tehnică 

performantă (videoproiectoare, 

ecrane de proiectie, etc.) 

Director, contabil Sem. I-II Buget  

6. Implicare, participare Implicarea tuturor cadrelor 

didactice in atragerea de noi surse 

de finantare, sponsorizari, etc 

Director Sem. I-II Reglementări 

legale,oferta de 

proiecte 

Asigurarea transparenţei elaborării 

şi execuţiei bugetare 

Director, contabil Permanent  Darea de seamă 

contabilă trimestrială 

şi anuală cu 

respectarea legilor în 

vigoare 

7. Formare, dezvoltare 

profesională 

Participarea la cursuri de 

perfecţionare în domeniu 

Director Permanent Oferta de formare 

8. Negocierea  Negocierea şi monitorizarea 

acţiunilor pentru obţinerea 

contractelor de sponsorizare şi a 

fondurilor extrabugetare 

Director,contabil, 

reprezentantul 

părinţilor 

Sem. I - II Comunicare 

interinstituţională 

Argumentarea şi negocierea 

utilizării fondurilor astfel încât să se 

evite crearea unor conflicte la 

nivelul unităţii şcolare 

Director, comisia de 

achiziţii 

În funcţie de ofertă Comunicare 

interinstituţională 

 

Nr.crt. Resurse măsurabile Indicatori  

1. Obținerea de cel putin 3000 lei din finanțări pt activitățile și proiectele școlii Număr contracte de sponsorizare 

2. Creșterea numărului echipamentelor din școală Achiziționare 2 calculatoare, 1 

multifuncțională, 2 laptopuri 

3. Achiziţionare material didactic conform referatelor Material didactic utilizat la clasă 

4. Creșterea numărului de panouri de afișaj pentru rezultatele elevilor Nr. Panouri 2 

5. Achiziționare scaune CDI Nr. Scaune 20 

 



4. PARTENERIATE ŞI RELAŢII COMUNITARE 

OBIECTIVE  

1. Fluidizarea fluxului informaţional dintre şcoală şi mediul extern;  

2. Consolidarea colaborării cu autorităţile publice locale: Primăria şi Consiliul Local, Poliţia, Jandarmeria, ISU, ONG-uri, sindicat, în vederea asigurării unui 

mediu şcolar atractiv, sigur şi funcţional  

3. Dezvoltarea proiectelor educaţionale prin promovarea unor activităţi educative formale şi nonformale având ca scop dezvoltarea educaţiei interculturale, 

antreprenoriale, de educaţie pentru sănătate si ale celor care pot să ofere sprijinul necesar în promovarea desegregării şcolare şi egalizării şanselor.  

4. Dezvoltarea abilitaţilor in privinţa redactării proiectelor si managementului de proiect  

5. Eficientizarea activităţii Comisiei pentru programe educative şcolare şi extraşcolare 

 

 

Nr. 

crt 

Funcții manageriale Activități Resurse umane 

/materiale/ 

financiare  

Termen Resurse 

necesare/Indicatori  

1. Proiectare  Organizarea de întâlniri, elaborarea şi 

aplicarea sondajelor de opinie şi a 

chestionarelor pentru stabilirea 

priorităţilor 

Consilier educativ, 

părinți 

Sept. octombrie Comunicare 

intrainstituţională 

Planificarea colaborării şcolii cu 

poliţia, pompierii, instituţii culturale, 

agenţi economici 

Director  Sept. octombrie Legislație, protocoale 

Stabilirea şi utilizarea sistemului 

informaţional în toate sensurile, pe 

orizontală şi verticală 

Director  Sem I Comunicare 

interinstituţională 

Identificarea nevoilor de educaţie ale 

comunităţii locale si a posibilităţilor 

de satisfacere a acestora, realizarea 

proiectelor în parteneriat şcoală-

comunitate în folosul ambelor părţi 

Director, consilier 

educativ 

Sem I- II Comunicare 

interinstituţională 

Actualizarea modului de comunicare 

a informaţiilor prin afişaj,publicare 

pe Internet sau alte mijloace 

Director, secretară Octombrie  Logistică,baze de 

date, regulamentul 

intern 

Gestionarea cererilor, sesizărilor, 

reclamaţiilor primite 

Secretară  Lunar  Logistică,baze de 

date, regulamentul 

intern 



2. Organizare  Colaborarea cu alte instituţii, 

asociaţii, organizaţii 

nonguvernamentale în domeniul 

activităţii educative şi extraşcolare 

Consilier educativ Conform calendar Calendar activități 

Elaborarea de materiale informative 

privind oportunităţile încheierii de 

diverse parteneriate 

Consilier educativ Sem I- II Logistică  

Elaborarea şi coordonarea aplicării 

procedurilor şi activităţilor de 

evaluare şi asigurare a calităţii 

Director, responsabil 

CEAC 

Noiembrie  Baza de date şi 

informaţii privind 

calitatea serviciilor 

educaţionale furnizat 

Organizarea şedinţelor lectorate cu 

părinţii, dezbateri pentru prezentarea 

noii legislaţii din domeniul 

învăţământului. 

Director, resp.comisii Permanent  Diseminarea corectă a 

tuturor informaţiilor 

privind legislaţia 

şcolara 

3. Coordonare, 

monitorizare 

Coordonarea şi evaluarea derulării 

proiectelor în care este implicată 

şcoala 

Director, consilier 

educativ 

Sem I- II Legislație și logistică 

Colaborarea cu IŞJ şi administraţia 

locală în iniţierea,derularea şi 

monitorizarea proiectelor şcolare, a 

activităţilor educative şi extraşcolare 

Director, consilier 

educativ 

Sem I- II Legislație și logistică 

Colaborarea cu sindicatul în vederea 

respectării legislaţiei muncii 

Director, CA Sem I- II Legislație și logistică 

Verificarea modului de soluţionare a 

petiţiilor, sesizărilor,reclamaţiilor,etc 

Director Sem I- II Legislație 

Popularizarea rezultatelor obţinute de 

elevi la examene, olimpiade, 

concursuri interjudeţene şi 

extracurriculare 

Director  Sem I- II Oferta educaţională, 

Raportul privind 

starea calităţii 

procesului de instruire 

şi educare 

4. Control, evaluare Elaborarea rapoartelor privind 

participarea la diferite proiecte, 

acestea urmând a fi aduse la 

cunoştinţă părinţilor, elevilor şi a 

comunităţii 

Director, consilier 

educativ 

Sem I- II Legislație 

Evaluarea programelor şi proiectelor Director, consilier Sem I- II Legislație 



derulate pe tot parcursul desfăşurării 

lor şi la final 

educativ 

5. Motivare  Identificarea şi valorificarea eficientă 

a resurselor comunităţii 

Director, consilier 

educativ 

Sem I- II Oferta de formare 

Motivarea elevilor pentru a participa 

la viaţa şcolii 

Cadre didactice, 

părinți 

Sem I- II Comunicare 

intrainstituţională 

Colectarea feed-back-ului de la elevi 

în legătură cu viaţa şcolii şi 

valorificarea acestora în proiecte pe 

termen mediu şi scurt 

Cadre didactice Sem I- II Comunicare 

intrainstituţională 

Atragerea de sponsori, oferte servicii, 

activităţi de autofinanţare 

Director, consilier 

educativ 

Sem I- II Legislație 

Activizarea Consiliului elevilor şi 

asigurarea funcţionării sale 

Director, consilier 

educativ 

Sem I- II Legislație 

6. Implicare, participare Participarea la activităţile 

extracurriculare înscrise în calendarul 

IŞJ şi al MEN pentru anul 2018-2019 

Director, consilier 

educativ 

Conform calendarului Conform 

specificărilor ISJ, 

MEN 

Colaborarea cu Primăria pentru 

finanţare 

Director, contabil Conform calendarului Logistică,parteneriate 

Organizarea şi participarea la 

întâlniri, mese rotunde,etc. cu diverşi 

factori sociali interesaţi în stabilirea 

de parteneriate şi programe comune 

Director, consilier 

educativ 

Sem I- II În funcţie de fiecare 

activitate în parte 

Invitarea reprezentanţilor comunităţii 

locale la activităţile festive ale şcolii - 

deschiderea anului şcolar, ziua şcolii, 

serbări şcolare, proiecte educative 

Director  Ocazional  Invitaţii speciale 

pentru reprezentanţii 

comunităţii locale 

Fluidizarea fluxului informaţional în 

interiorul şcolii prin elaborarea de 

materiale informative şi prezentarea 

acestora tuturor celor interesaţi 

Director, consilier 

educativ 

Sem I- II Atribuţii specifice 

Nr.crt. Resurse măsurabile Indicatori  

1. Creșterea sprijinului elevilor din categorii dezavantajate  Număr mai mare cu 10% elevi care primesc 

ajutor material/financiar/donații 

2. Prezența a cel puțin 50% dintre părinți la activitățile școlii Număr părinți participanți la activitățile 

școlare 

3. Creșterea prestigiului școlii în comunitate, accesibilitatea informaţiei pentru Montarea a două panouri de afişaj pentru 



beneficiari comunicări importante, accesibile tuturor 

beneficiarilor 

4. Activităţi ale şcolii cu poliţia, pompierii, instituţii culturale, agenţi economici Număr de parteneriate încheiate 

5. Gestionarea sesizărilor și reclamațiilor Număr de răspunsuri la sesizări și reclamații 

6. Creșterea implicării în activități de voluntariat cu 10% Număr elevi care participa la activitatile de 

voluntariat 

 

 

                                                                                       DIRECTOR, 

                                                               Prof. VĂDUREANU ELENA-LĂMÎIȚA 

 

 

 

 

 

 


