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            ARGUMENT 

Având în vedere realităţile europene si mondiale ce au fost influenţate de pandemia 

Covid 19, contextul socio-cultural, politic, demografic, economic s-a schimbat permanent. Statutul 

educaţiei şcolare s-a schimbat şi el fundamental. Atitudinile tuturor factorilor implicaţi în educaţie şi 

viaţa şcolară sunt diferite, deci strategiile abordate pentru obtinerea unui sistem educativ eficient 

trebuie shimbate, digitalizate, monitorizate si modificate in functie de realitatile aparute,  

Noul statut al şcolii, ce ar putea reveni partţal online pentru o perioadă nedeterminată de 

timp şi contextul globalizării pentru aparărea de covid, presupun, printre altele, şi un sistem de 

învăţământ compatibil cu sistemele de învăţământ din ţările membre ale Uniunii Europene si 

mondiale, având în vedere migraţia tinerilor pentru studiu şi munca nu doar in Europa, ci în toata 

lumea şi imposibilitatea de a participa fizic la ore. 

În vederea realizării acestui deziderat, guvernul României depune un efort deosebit 

pentru realizarea unor politici educaţionale care să răspundă pe deplin acestor noi cerinţe: se doreste 

achiziţionarea de tablete, asigurarea internetului si a competentelor digitale si laptopuri pentru 

profesori. 

În acest context, iată câteva din priorităţile politicii educaţionale ce urmează a fi 

implementate în sistemul de învăţământ preuniversitar:  

 

1. Consolidarea descentralizării sistemului de învăţământ: 

✓ eficientizarea activităţii, digitalizarea şi creşterea performanţelor instituţiilor 

educaţionale; 



✓ democratizarea sistemului educaţional ; 

✓ asigurarea transparenţei actului managerial; 

✓ asigurarea accesului şi echităţii în educaţie; 

✓ stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice. 

 

2. Asigurarea calităţii în activitatea de educaţie, ceea ce presupune: 

✓ Proiectarea, organizarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale 

învăţăturii conform curriculum-lui educaţional; 

✓ monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu accent  pe 

adaosurile progresive ale învăţării; 

✓ evaluarea internă a rezultatelor; 

✓ evaluarea externă a rezultatelor. 

 

3. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice: 
✓ formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi 

asigurarea calităţii; 

✓ perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice, cursuri de predare 

online şi masterate; 

✓ alte programe ale ISJ şi CCD pentru toate cadrele didactice. 

 

                                BAZA CONCEPTUALA  

 

Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative: 

 Legea Educatiei - nr. 1/2011; 

-Metodologii de aplicare ale Legii 1/2011; 

- Legea nr. 35 / 2007 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt; 

- O.U.G. nr 34, 37 / 2009  

- Ordonanta de urgenta privind asigurarea calitatii educatiei nr.75/12.07.2005; 

- ROFIUP aprobat prin OME 4183/4.07.2022 

Ordin nr. 4.246/13.05.2021 pentru modificarea și completarea ordinului nr. 3.844/2021 

privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă 

acreditate, destinate personalului personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul 

pandemiei COVID-19 

Ordin nr. 4.247/13.05.2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de 

evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin ordinul 

https://www.edu.ro/ordin-nr-42462020-pentru-modificarea-%C8%99i-completarea-ordinului-nr-38442020-privind-instituirea-unor
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%204247_13.05.2020%20modificare%20%2B%20completare%20Metodologie%20evaluare%20anuala%20activitate%20cadre%20didactice.pdf


ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011 

Ordin nr. 4.261/15.05.2021 pentru modificarea Metodologiei şi criteriilor privind 

acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 

2021, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.307/2021 

Ordin nr. 4.266/18.05.2021 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de 

învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României (ordin comun cu Ministerul 

Sănătății - nr. MS: 840/19.05.2021) 

Ordin nr. 4.267/18.05.2021 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate 

structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării (ordin comun 

cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 841/19.05.2021) 

Ordin nr. 4.300/21.05.2021 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 5.211/2018 

Ordin nr. 4.302/21.05.2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru 

privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 

2021-2022, aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019 

Ordin nr. 4.303/21.05.2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 

Ordin nr. 4.317/21.05.2021 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului 

educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2021 (inclusiv cele 6 anexe) 

Ordin nr. 4.325/22.05.2021 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului 

educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în 

învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2021-2022 

Ordin nr. 4.326/22.05.2021 pentru completarea Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016, pentru anul şcolar 2021-2022 

Ordin nr. 4.343/27.05.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, privind violenţa psihologică – bullying 

Ordin nr. 4.518/12.06.2021 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea 

redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-

CoV-2 (ordin comun cu Ministerul Sănătății - nr. MS: 1.076/12.06.2021 și Ministerul Muncii și 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%204261_15.05.2020%20metodologie%20%2B%20criterii%20acordare%20gradatie%20merit%20inv.%20preuniversitar.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4266.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_MS_4267.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%204300_21.05.2020_completare%20definitivat.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%204302_21.05.2020%20modificare%20ordin%20nr.%205.259%20mobilitate%202020_2021.pdf
http://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Metodologie%20_mobilitate%20pers_did%202020_2021.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%204303_21.05.2020_formare_continua.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%204.317_21.05.2020_completare%20metodologie%20admiteree%20inv.%20liceal%20stat%202020-2021.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%204325_22.05.2020_calendar%20admitere%20inv.%20profesional%20%2B%20dual%202020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%204326_22.05.2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4343_2020_norme%20antibullying.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4518.pdf


Protecției Sociale nr. 3.936/12.06.2021) + recomandări elaborate de minister în baza acestui ordin  

Ordin nr. 4.532/15.06.2021 pentru modificarea şi completarea ordinului ministrului 

educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 – 2021 

Ordin nr.  4.667/06.07.2021 pentru modificarea anexei nr. 19 la Metodologia-cadru 

privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 

2021 - 2021, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019 

Ordin nr. 4.862/08.07.2021 privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru personalul 

didactic din învățământul preuniversitar, susținute prin activități de formare continuă, organizate și 

desfășurate prin casele corpului didactic (CCD), în scopul asigurării calității procesului de predare -

 învățare - evaluare, inclusiv în sistem blended learning și online, în contextul pandemiei COVID – 

19  

 Planul managerial pentru anul scolar 2022-2023 este elaborat pornind de la Planul de 

Dezvoltare Instituţională conceput pentru perioada 2022-2026. Pornind de la acesta, putem porni 

de la următoarele premise: 

-Avem nevoie de invatamant bine sustinut material de minister si autoritatea locala; 

-Avem nevoie de un invatamant retehnologizat ( accesul la internet, intrarea in functiune 

a retelei informationale a invatamantului,secondarea sau inlocuirea didacticii bazata pe retorica de 

tehnologiile audio– vizuale si digitale  moderne; 

-Avem nevoie de invatamant deschis pentru mai multi copii si tineri., mai multi elevi 

trebuie sa aiba posibilitatea obiectiva de a invata potrivit inclinatiilor, este rational sa devenim, la 

randul nostru, oameni care invatam continuu cunostinte utile pentru fiecare persoana pentru mediile 

vietii noastre; 

-Avem nevoie de un invatamant diversificat care permite si stimuleaza rute individuale 

de pregatire prin optionalizarea pe discipline; 

-Avem nevoie de un invatamant compatibilizat cu sistemele europene si mondiale , 

internationalizat , cu varianta online, pentru orice tip de catastrofa, varianta dublata de masuri 

sociale care sa asigure prezenta acasa a parintilor copiilor prescolari si scolari mici. Invatarea 

limbilor straine de circulartie trebuie consolidata la nivelul invatamantului gimnazial pentru a putea 

fi continuata, la liceu cu studierea limbilor straine aplicate; 

-Avem nevoie de un învăţămant orientat spre valori; 

-Avem nevoie de un învăţământ descentralizat in concordanta cu cerintele 

contemporane; 

Formarea capacitatilor – capacitatea de a abstractiza, capacitatea de a aborda complet o 

problema, capacitatea de a forma idei si de a testa solutii, capacitatea de a lucra cooperativ in 

https://www.edu.ro/recomand%C4%83ri-pentru-desf%C4%83%C8%99urarea-activit%C4%83%C8%9Bilor-cu-copiii-%C3%AEn-unit%C4%83%C8%9Bile-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-pre%C8%99colar-%C3%AEn
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4532_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC%204667_Calendar%20mobilitate%202020_2021.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC%204862_2020_Formare_CCD.pdf


grupuri, capacitatea de a comunica argumentative, devine parte a viziunii scolii. 

  

VIZIUNEA 

Conducerea Şcolii „Mihail Sadoveanu” urmăreşte crearea unui climat de muncă 

stimulativ pentru cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de 

MECS, încurajând iniţiativa personală prin crearea de condiţii pentru  dezvoltarea individuala a 

fiecărui cadru didactic. Promovăm  un învăţământ în care toţi elevii indiferent de etnie, statut 

social, deficiente, religie, etc. să aibă şanse egale de progres şi formare   pentru a deveni  cetăţeni 

activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă. 

Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”  Bacău își propune să formeze tineri educați și 

instruiți, cu abilități de viață menite să-i ajute să ia decizii pentru viitorul lor și al comunității.  

 Misiunea 

Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” promovează o educație de calitate bazată pe 

principiile și valorile democrației, a educației incluzive, în vederea dezvoltării fiecărui elev la 

potențialul său maxim și a formării de competențe care să permită elevilor integrarea socială, 

învățarea pe tot parcursul vieții și inserția pe piața muncii. Școala încurajează participarea activă, 

într-un mediu curat și sigur a elevilor, părinților și comunității la selecția, planificarea, 

organizarea și derularea activităților din școală. 

                                                          

PRIORITĂŢI STRATEGICE 

Pornind de la premisa investiţiei în capitalul uman care asigură performanţa unui 

sistem modern de educaţie şi formare profesională, Pactul Naţional pentru Educaţie şi Programul 

de Guvernare pe perioada 2017-2021 vizează transformarea educaţiei în resursă de bază a 

modernizării României. În acest document de strategie şi politică pe termen lung, cele patru 

caracteristici principale ale procesului vizat sunt formulate astfel: 

• oportunităţile de educaţie şi accesul la o educaţie bazată pe egalitatea de şanse, pe 

toată durata vieţii 

• calitatea educaţiei, în termeni de proces, de finalităţi şi de relevanţă 

• adaptabilitatea la schimbarea circumstanţelor şi la nevoile individuale 

• susţinerea legislativă şi financiară. 

Pornind de la principiile pe care se structurează sistemul naţional de învăţământ 

preuniversitar – principiul priorităţii educaţiei şi al educaţiei centrate pe dezvoltarea 

competenţelor-cheie, principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale, cel al cooperării 

interinstituţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional, principiul descentralizării 

autorităţii educaţionale, al transparenţei, al promovării interculturalităţii etc.   şi acţionând în 



perspectiva priorităţilor stabilite de M.E.C.. şi a priorităţilor ce derivă din analiza stării sistemului 

de educaţie pe bază de indicatori, realizată în cadrul Raportului asupra stării şi calităţii 

învăţământului în anul şcolar 2019-2021, pentru anul şcolar 2021-2022, Scoala noastra  isi 

fixeaza următoarele 

 

                                                                                                                                                                                                   DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI PRIORITĂŢI: 
 

➢ realizarea unui proces de învăţământ echitabil, prin asigurarea 

egalităţii de şanse, facilitarea accesului la educaţie şi creşterea ratei de participare; 

➢ întărirea capacităţii instituţionale prin servicii educaţionale eficiente 

adresate copiilor preşcolari, elevilor şi cadrelor didactice: aplicarea curriculumului 

pentru educaţia timpurie şi a curriculumului structurat pe competenţe la clasele V – 

VIII, optimizarea activităţilor de orientare şi consiliere, asigurarea unui mediu şcolar 

sănătos, servicii de asistenţă medicală de calitate etc.; 

➢ dezvoltarea parteneriatelor educaţionale, pentru îmbunătăţirea 

calităţii şi eficienţei formării profesionale şi pentru o mai bună inserţie socială a 

absolvenţilor; 

➢ asigurarea unei oferte de formare şi dezvoltare profesională 

orientate spre schimbarea viziunii şi a practicilor educaţionale prin trecerea la 

demersul didactic focalizat asupra competenţelor şi a managementului didactic centrat pe 

elev; 

➢ promovarea valorilor multiculturalităţii, sprijinirea 

programelor/proiectelor focalizate pe cunoaşterea, respectarea şi valorificarea 

diversităţii culturale. 

➢ promovarea unui învăţământ de nivel european, prin valorificarea 

practicilor educaţionale de succes din cadrul parteneriatelor bilaterale şi multilaterale 

şi prin utilizarea în cadrul lecţiilor a resurselor curriculare şi procedurale însuşite de 

cadrele didactice participante la mobilităţi de formare continuă în ţări  din Europa; 

➢ îmbunătăţirea capacităţii organizatorice şi întărirea disciplinei muncii 

la nivelul tuturor compartimentelor; 

➢ responsabilizarea tuturor cadrelor didactice în ceea ce priveşte 

implicarea în actul managerial, prin delimitarea riguroasă a rolurilor şi 

responsabilităţilor, cu respectarea cadrului legal; 

➢ realizarea unei platforme online cu resurse didactice pentru elevi şi 

profesori (bază legislativă, modele de planificări şi proiecte didactice, suporturi de curs, 



aplicaţii, prelegeri didactice susţinute de către profesorii şcolii); 

➢ realizarea unor programe de formare continuă la nivelul şcolii, pentru 

perfecţionarea didactică a tuturor profesorilor; 

➢ popularizarea mai eficientă a legilor, metodologiilor şi regulamentelor 

în vigoare; 

➢ conceperea unei strategii coerente şi operaţionale de diminuare a 

fenomenului absenteismului şcolar; 

➢ creşterea nivelului de performanţă şcolară la nivel superior, prin 

programe eficiente de selecţie şi pregătire a elevilor pentru olimpiadele şcolare; 

➢ valorificarea optimă a potenţialului aptitudinal al elevilor prin 

constituirea unor trupe şi formaţii artistice, ateliere, cercuri şi cluburi tematice; 

➢ îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii prin atragerea de fonduri din 

surse extrabugetare şi prin proiecte europene cu finanţare nerambursabilă; 
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 DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

 

    Diagnoza mediului intern: 

      

Toate cadrele  didactice titulare ale scolii,  sunt calificate, bine pregătite din punct de vedere ştiinţific şi metodic, majoritatea cu experienţă 

profesională; Interes crescut al cadrelor didactice pentru formare profesională;   au participat la cursuri de formare de diferite tipuri, grade didactice, 

mastere sau formare în specialitate. 

Au existat rezultate bune obţinute la olimpiade şcolare de matematica, limba română, limba engleză, geografie,religie catolica si ortodoxa, 

etc. 

 Este întreţinută o colaborare foarte bună a şcolii cu comunitatea locală şi Consiliul Local prin implicarea tot mai  accentuată a acestora în 

viaţa şcolii. 

Se preconizează derularea unor proiecte privind dotarea şi reabilitarea energetică a şcolii, prin proiectul Primariei, reamenajarea a două 

laboratoare în 4 săli de clasă, dotarea sălilor cu table interactive, video proiectoare, înca 4 clase dotate complet pentru anul scolar 2022-2023, 

amenajarea laboratorului interdisciplinar, schimbarea instalaţiei electrice şi înlocuirea ţevilor pentru agent termic la GPP nr.29 Bacău, schimbare 

mobilier pentru 3 săli grădiniţă, continuarea procedurilor pentru extindere corp şcoală. 

 Este asigurat un climat de colaborare destins între toate cadrele didactice şi toti ceilalţi angajati ai scolii. 

Pe de alta parte, frecvenţa şcolară diminuată a unor elevi fără supraveghere din partea familiei scade echilibrul învăţării individuale şi a 

grupului, iar atitudinea de dezinteres a unor părinţi faţă de actul educaţional, le scade drastic copiilor şansele la succes. 

 

Diagnoza mediului extern: 

Continuarea proiectelor scolii  pentru copiii cu parinti plecati in strainatate şi posibilitatea câştigării unor proiecte europene cu finantare sau 

proiecte nationale si internationale cu autofinantare sau finantare europeana 

Continuarea si in anul scolar 2022-2023 a proiectelor in parteneriat cu Politia, Jandarmeria, cu cadre juridice privind anticoruptia si lupta 
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impotriva violentei in scoala, cu alte scoli din oras si din tara, cu institutii stiintifice, culturale din tara si strainatate. 

   Intretinerea unui climat de colaborare constructiva cu Asociatiei Parintilor pentru luarea celor mai bune decizii pentru climatul de 

educare al copiilor lor in scoala, dotari, proiecte, curriculum la decizia scolii, colaborare in cadrul Consiliului Reprezentativ al parintilor si in cadrul 

Consiliului de Administratie al scolii.  

Zona de nord a Bacăului este în permanentă dezvoltare şi prin construirea cartierului de blocuri Fiald se creează premisele unor solicitări 

sporite de înscriere la unitatea noastră şcolară. 

                               

                                          Analiza P.E.S.T. 

Politicul: 

Politica educaţională din şcoala noastră vizează aspecte legate de ridicarea  calităţii procesului instructiv-educativ,colaborarea cu 

autorităţile locale şi comunitatea locală fiind benefică, asigurând o dezvoltare pozitivă a activităţii . 

Consiliul local şi comunitatea locală sunt deschise dialogului constructiv, având în derulare proiecte de reabilitare a şcolii şi alte proiecte 

care aşteaptă finanţare. 

Economicul: 

Comunitatea locala are un nivel de trai mediu, principala ocupaţie a cetăţenilor fiind cea de muncitori, angajati la patroni, bugetari si relativ 

putini intelectuali (profesori, ingineri, economisti) 

Cateva familii ale elevilor nostri conduc afaceri personale, destul de multi lucreaza in strainatate (Italia, Spania, Germania, Anglia,),dar 

acum multi au contractele suspendate si s–au intors acasa. 

          Socialul: 

Nivelul de trai al locuitorilor din cartierul din care ne recrutam elevii este destul de modest, multi parinti sunt someri, pensionari pe caz 

medical, exista si cazuri sociale, saracie sau boli cronice atat in randul parintilor cat si in randul elevilor. Un numar de 9 elevi au fost diagnosticati cu 

CES si au beneficiat de curriculum adaptat si profesor de sprijin in anul scolar trecut. Analizand dinamic, am observat ca numarul copiilor cu aceste 

probleme creste an de an, previzionam deci o crestere a numarului de copii cu CES si /sau handicap in anii care vor veni. 
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        Tehnologicul: 

Majoritatea familiilor  comunitatea de care apartinem beneficiază de televiziunea prin cablu, copiii putând urmări programe educaţionale 

pe canale cum ar fi:Naţional Geografic, Discovery, Mini-Max, Animal Planet, TV Cultural, etc. Existenta laboratorului AeL, precum şi conectarea la 

internet, face tradiţională această activitate în şcoala noastră, astfel toate clasele a V- VIII au TIC informatica introdus in trunchiul comun, conform 

noului plan cadru, iar restul claselor desfasoara ore pe specialitati in laboratorul AeL. Se foloseste frecvent soft educational, la  multe discipline se 

studiaza dupa manuale digitale, toate clasele au montate computere/laptopuri si videoproiectoare.  

Elevii deţin calculatoare acasă ceea ce denotă un interes major al părinţilor în acest domeniu, şi toţi sunt conectati la Internet. Prolema este 

ca declarativ exista calculatoare acasa, dar cand elevii trebuie sa le utilizeze pentru o sarcina de lucru , se dovedeste ca de fapt sunt stricate, sunt la 

parinti la serviciu, de fapt era tableta care nu mai are internet, sau un simplu telefon, fara conexiune, adica nu prea corespunde statistica cu realitatea. 

 

  

ANALIZA SWOT DETALIATA PE UNITATI DE COMPETENTA 

 pentru perioada 2021-2022 

 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, am apelat la metoda  SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe 

următoarele paliere :  

              - oferta curriculară 

              - resursele umane 

              - resursele materiale şi financiare 

              - relaţiile cu comunitatea 

 

a) Oferta curriculară 

 PUNCTE TARI 
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Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare,  auxiliare 

curriculare – manuale,  ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.). 

Programele pentru imbunatatirea performantelor scolare au dat roade aducandu-ne premii si mentiuni la olimpiadele de limba romana, 

matematica, fizica, limba franceza, religie, biologie, etc. 

Exista curriculum adaptat si profesor de sprijin pentru elevii cu cerinte educative speciale 

Exista oferta de cluburi, cercuri, activitati extracurriculare foarte bogata, elevii revin la scoala dupa ore, petrecand educativ timpul lor 

liber. 

 PUNCTE SLABE  

- managerial – oferta şcolii nu satisface intotdeauna nevoile tuturor elevilor 

- administrativ – opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei 

- resurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu solicitările (părinţilor şi copiilor) beneficiarilor. Nu 

toti profesorii sunt titulari, nu exista intotdeauna posibilitatea continuarii unor optionale apreciate de elevi. 

 OPORTUNITĂŢI 

Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice. 

CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de activitate. 

Oferta educativa vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru 

învăţare. 

Structura lectiilor permite valorificarea abilităţilor individuale. 

 AMENINŢĂRI 

- Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor de optionale ale  beneficiarilor. 

 

b) Resurse umane 

 PUNCTE TARI 
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 Personal didactic este calificat în proporţie de 100%. 

 Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de aproape de 62%,. 

 Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-angajati, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui 

climat educaţional deschis, stimulativ. 

Exista disponibilitate pentru activitati comunitare , de voluntariat , ingrijirea mediului, colectare selectiva. 

Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (există  comisii constituite pe diverse probleme) precum şi o bună 

coordonare a acestora. 

 PUNCTE SLABE 

Uneori exista o mai  slabă motivare a muncii datorită salariilor mici 

Unii profesori au un interes mai scazut pentru cursuri de formare şi perfecţionare cu taxa . 

Exista cateodata conservatorism şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice in unele  aspecte precum : organizarea şi desfăşurarea 

lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc. 

Consiliului Elevilor nu participa activ la viata şcolii. 

 OPORTUNITĂŢI 

Numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea 

coeziunii grupului, o comunicare mai bună, construirea unei adevarate echipe unita si performanta. 

Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD e benefica. 

Existenta posibilităţilor financiare de stimulare, gradatiile de merit. 

Se organizeaza întâlniri frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / 

şcolii, consultaţiile) 

Exista activitati interne  de parteneriat educational cu parintii . 

 AMENINŢĂRI 

Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii, perfecţionarea, activităţile extracurriculare, 



 

 13 

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. 

Masiva emigrare a elevilor catre tari ca Italia sau Spania, reintoarcerea lor odata cu criza de coronavirus si greutatile aferente de adaptare la 

un alt sistem scolar şi de viata. 

 

c) Resurse materiale şi financiare 

 PUNCTE TARI 

Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare, existenta unui  ambient scolar foarte bun, dotari foarte 

multe, conditii de invatare optime. 

Scoala are bibliotecă cu peste 5000 de volume. 

Asociatia Parintilor este activa si se implica in problemele scolii. 

Exista sala de sport reabilitata si dotata cu foarte multe materiale sportive. 

Exista teren de sport amenajat cu porti de handbal, cosuri de baschet, pavaj plastic. 

Exista cabinet de consiliere psihopedagogica cu consilier scolar incadrat cu  norma intreaga. 

Exista 3 cabinete medicale incadrate cu asistente calificate, două la nivelul prescolar si unul pentru nivelul primar si gimnaziu.  

 PUNCTE SLABE 

 Materialul didactic este insuficient (substante si reactivi la chimie, biologie) 

Fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi elevilor, pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale 

didactice, pentru întreţinerea spaţiilor şcolare 

 OPORTUNITĂŢI 

Descentralizare şi autonomie instituţională. 

Parteneriate cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme 
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Participarea masiva a elevilor si  profesorilor in proiecte locale, nationale si internationale . 

Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a şcolii. 

 AMENINŢĂRI 

Conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare 

Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente. 

 

d) Relaţiile cu comunitatea  

 PUNCTE TARI 

Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile. 

 Întâlniri semestriale cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii. 

Dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul sedintelor, lectoratelor si a proiectelor educative destinate 

parintilor. 

Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum : excursii, vizite la muzee,planetariu, vizionări de 

spectacole, acţiuni comune cu cămine de bătrâni, orfelinate etc., introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor. 

 PUNCTE SLABE 

Insuficiente  legături de parteneriat cu O.N.G.-uri. 

Puţine activităţi desfăşurate în şcoală se bucura de participare masiva si sprijin din partea parintilor. 

 OPORTUNITĂŢI 

Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, Biserică, Poliţie, instituţii culturale). 

 

 AMENINŢĂRI 

Organizarea defectuoasă a activităţilor 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. 
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 Instabilitate la nivel social ,economic, medical. 

Tinand cont de concluziile trase in urma studierii eficacitatii programelor propuse pentru anul scolar trecut si in perspectiva realizarii 

continuitatii telurilor strategice prin care intentionam sa realizam misiunea scolii pe termen lung, am elaborat proiectul de dezvoltare scolara pentru 

perioada 2022-2026. 

 Prin el, precum si prin planul managerial si planul activitatilor semestriale ne propunem remedierea deficientelor inregistrate, precum si 

interventia cu programe adecvate si tipuri de activitati menite sa imbunatateasca performanta in toate sectoarele unitatii de invatamant. 

 Dorim in acest sens sa asiguram un proces de instruire si educatie potrivit normelor europene, provocarilor secolului in care traim si 

cerintelor lumii economico-sociale contemporane, in interesul major al viitorului absolvent, pentru o cat mai buna orientare scolara ulterioara si o 

integrare armonioasa in societate. 

 Ne propunem să devenim şcoală vizibilă în comunitate prin eforturile noastre educative si prin performantele elevilor nostri, condusi de 

acest cadre didactice bine pregătite, sprijiniti in toate demersurile noastre de colectivul de parinti devotati intereselor copiilor lor. Vom aplica, de 

asemenea, pentru obtinerea finantarii unui nou proiect scolar international Erasmus, avand in vedere progresul spectaculos al elevilor si cadrelor 

didactice implicati in precedentul proiect de acest fel. 

 

                                            TINTE STRATEGICE 

 

• Dezvoltarea relatiei Scoala-Parinti-Comunitate si a competentelor elevilor in vederea realizarii scolarizarii in proportie de 100% a 

elevilor arondati scolii noastre si a eficientizarii procesului instructiv-educativ pentru promovabilitate 100% la E.N. si admitere in totalitate a elevilor in 

forme superioare de educatie. 

• Reducerea chiulului, imbunatatirea frecventei, eradicarea abandonului scolar. 

• Promovarea programelor  de predare-invatare-evaluare online in paralel cu scolarizarea fizica. Asigurarea permanenta a infrastructurii 

de logistica digitala pentru acest scop. 

Aceste tinte strategice vor fi urmarite permanent prin monitorizarea si evaluarea periodica a optiunilor strategice pe unitati de competenta: 
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optiunea curriculara, optiunea resurse umane, optiunea resurse materiale si financiare, optiunea comunitara. 

 

                            OBIECTIVE STRATEGICE 

• Realizarea Planului managerial al Şcolii  în concordanţă cu strategia M.E. C.S. 

• Organizarea activităţii şcolare pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea anului şcolar 2022/2023 în cele mai bune condiţii, indiferent 

de modalitatea in care se va face scoala. 

• Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ. 

• Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ si intervenirea cu masuri ameliorative de cate ori este necesar. 

• Aplicarea corecta a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculum-ului la decizia şcolii. 

• Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de formare continuă. 

• Soluţionarea şi  eliminarea eventualelor conflicte. 

• Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea. 

• Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în sens pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce 

în ce mai bune. 

• Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, recomandat de ARACIP, nu numai prin existenţa 

comisiilor în şcoli, ci prin existenţa unui progres real de calitate de la o perioadă la alta. 

• Implementarea SCIM in totalitate in anul scolar 2022-2023. 

                                                     

                          NEVOI  IDENTIFICATE 

 

• Promovarea unei exigenţe sporite în actul managerial în cazul reticenţei faţă de nou şi schimbare.  

• Monitorizarea activităţii cadrelor didactice în vederea eliminării formalismului, a creşterii eficienţei actului de predare şi a 

utilizării resurselor materiale, digitale si umane. 
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• Adaptarea ofertei  educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să  răspundă intereselor lor de formare pe termen scurt, 

mediu şi lung, si introducerea conceptului de predare-invatare-evaluare online. 

• Promovarea de programe pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu autorităţile locale în scopul diminuării/eradicării 

absenteismului şi a abandonului şcolar . Mutarea activitatii Consiliului reprezentativ al parintilor online, daca va fi cazul. 

• Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare, fizic si online. 

• Promovarea de măsuri individuale pentru copiii fara capacitate de invatare pentru atingerea procentului de 100% promovabilitate  

la Evaluarea Nationala. 

• Conştientizarea autorităţilor administrative locale cu privire la alocarea  resurselor financiare şi materiale necesare pentru 

realizarea de condiţii decente de desfăşurare a procesului didactic atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice pe cat posibil fizic, si nu 

online pentru anul scolar 2022-2023. 

• Respectarea de către autorităţi locale a legislaţiei privind drepturile legale ale cadrelor didactice. 

 

PLAN OPERATIONAL  2021-2022 

 

• Domenii functionale 

• Actiuni 

• Responsabili 

• Resurse 

• Indicatori de performanta. 
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PLAN OPERATIONAL 

An şcolar 2022-2023 

Domenii funcţionale 

Obiective generale 

Obiective specifice 
Acţiuni 

Comparti-

mentul 

responsabil 

Resurse Indicatori de 

performanţă 

Materiale Financiare Umane  

 

Timp 

1 2 3 4 5 6 8 

1.Proiectare 

Analiza şi diagnoza 

activităţii educative 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea 

documentelor de 

planificare a activităţii 

manageriale şi a 

documentelor de 

planificare pe 

specialităţi 

 

 

1.1.Realizarea analizei  

activităţii desfăşurate în anul 

şcolar 2019-2021 

 

 

1.2.Analiza rezultatelor la 

Evaluare Nationala 2021, 

stabilirea masurilor in 

vederea cresterii progresului 

scolar 

 

1.3. Elaborarea planurilor 

manageriale  pentru anul 

şcolar 2021-2022 

 

Directoriişi 

responsabilii de 

catedre, C.A.   

 

 

 

 

 

 

 

Directorul 

 

Rapoartele de 

analiză şi 

diagnoză pe 

sem. I şi sem. 

II 

 

 

 

 

Rapoartele de 

analiză pe anul 

şcolar 2011-

2022 

 

-proprii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-proprii 

 

Directori. 

C.A. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

director 

 

Oct. 

2022 

Oct. 

2022 

 

Realizarea 

obiectivelor 

stabilite în planul 

managerial 

anterior. 

 

 

 

 

Corelarea cu 

obiectivele 

strategice, cu 

criteriile de 

evaluare, cu 

nevoile specifice 

ale comunităţii 

locale. 
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Creşterea calităţii 

activităţii educative 

Organizarea activitatii 

financiar-contabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

1.3.Întocmirea planificărilor 

anuale şi semestriale pe 

unităţi de învăţare la toate 

obiectele de învăţământ 

Întocmirea curriculum-ului  

adaptat pentru elevii cu CES 

Comisiile 

metodice 

Programele 

şcolare 

-proprii Toate 

cadrele 

didactice 

Oct. 

2022 

Corelarea 

planificărilor cu 

programele 

şcolare in 

vigoare. 

1.4. Monitorizarea aplicarii 

planului de dezvoltare a scolii 

si a planurilor operationale 

aferente 

Echipa de 

directori si 

colaboratori 

Rapoartele de 

analiza 

-proprii Echipa de 

proiect: 

 

sept. 

2022-

august 

2023 

Corelarea cu PDI 

anterior 
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 1.5 Întocmirea planului de 

şcolarizare pentru anul şcolar 

2021-2022 

Directori, 

comisia de 

curriculum, 

secretar 

Planul de 

scolarizare 

existent si 

datele de la 

grupele 

mari de 

gradinita. 

-proprii  Director, 

secretar 

coordonatori 

Gradinite cu 

program 

prelungit 

Ianuarie 

2022 

Concordanţa cu nevoile 

de formare ale 

populaţiei şcolare. 

1.6.Elaborarea C.D.Ş. pentru 

anul şcolar 2022-2023 

Comisia de 

curriculum, 

c.d., directori 

Metodologi

ile în vi-

goare. 

-proprii Directori, 

cadre 

didactice. 

Martie 

2023 

Îmbunătăţirea ofertei 

educaţionale. 

1.7 Elaborarea programu-lui 

de activităţi extra-curriculare. 

 

Consilier 

scolar, 

consilieri 

educativi 

Raportul 

consilieru-

lui educativ 

-Asociatia 

parintilor 

Consilierul 

educativ 

Octombrie 

2022 

Dezvoltarea 

aptitudinilor. 

 

 

 

1.8. Elaborarea programe-lor 

de pregătire pentru 

concursurile şi olimpiadele 

şcolare. Daca vor mai fi. 

Curriculum  Programe-

le scolare 

-proprii Cadrele 

didactice 

Sept.2022 

Feb. 2023 

Creşterea numărului de 

premii la nivel judetean 

, participari nationale 
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Organizarea 

activitatii financiar-

contabile 

 

 

 

1.9. Elaborarea de proiecte 

privind diminuarea 

absenteismului şi a 

abandonului şcolar. 

Invatatori si 

diriginti, 

directori, 

psiholog scolar, 

consilier 

educativ 

Rapoartele 

de analiză 

si 

statisticile 

privind 

absenteis-

mul si 

-proprii Invatatorii si 

dirigintii 

Sem. I  Diminuare/eradicare a 

fenomenelor. 

1.10. Realizarea proiectului 

de buget pe anul 2021 

Contabilitate,di

rector 

Legislatie 

bugetul 

anului 

2022 

rapoarte de 

analiza 

PDS 

-Cons. 

Local,ordo-

natori credite, 

serv. 

Contabilita-te  

Director, 

contabil, 

secretar 

Decembrie 

2022 

Imbunatatirea starii 

materiale a unitatii 

1.11. Conceperea proiectelor 

de identificare de noi resurse 

extrabugetare 

Echipele de 

proiecte 

Legislatia 

in vigoare 

Extrabuge-

tare 

Echipa de 

proiecte,di-

rector , 

contabil 

Luna 

dec.2022 

Dezvoltare

a bazei materiale a 

scolii 

1.12. Intocmirea 

documentatiilor privind 

investitiile scolare si 

reparatiile 

Contabil 

director 

Legislatia 

in vigoare 

-bugetare, de 

la minister, 

extrabugetar 

Director 

contabil 

Oct.-

dec.2022 

Dezvoltare

a bazei materiale a 

scolii 

1.13. Pregatirea proiectelor de 

colaborare la nivel 

international si de parteneriat 

la nivel local si national 

Echipele de 

proiecte 

Programe 

specifice 

-extrabuge-

tare 

Director , 

echipa de 

proiecte 

Conform 

graficului 

AN 

Erasmus 

Cresterea interesului 

pentru modernizarea 

demersului educativ 
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2.Organizare 

Eficientizarea 

demersului 

managerial. 

 

 

 

 

Organizare în vederea 

atingerii standardelor 

şi a finalităţilor. 

 

 

 

 

Utilizarea 

unor noi       tehnici şi 

metode de predare-

învăţare-evaluare. 

 

2.1. Elaborarea tematicii şi a 

graficelor pentru şedinţele 

Consiliului 

profesoral,consiliului de 

administratie,  comisiilor 

Comisii 

metodice si 

consiliul de 

administratie 

Documen-

tele pentru 

perfecţio-

nare. 

proprii Directorul  

comisiile 

metodice 

consiliul de 

administratie 

0ct.2022 Corelarea cu obiectivele 

activităţii. 

2.2.Organizarea 

asistentelor/inspectiilor la 

lectie 

directorul Metodolo-

giile de 

asistente la 

lectie 

proprii Directorii 

Membrii 

Ceac 

Conform 

grafic. 

 

Conform metodologiei  

2.3. Asigurarea calităţii 

demersului didactic. 

Consiliul de 

administratie  

Rapoartele 

de analiza 

si diagnoza 

proprii Directorul, 

cadrele 

didactice 

Permanent Formarea/dezvoltareaab

ilităţilor şi 

competenţelor conform  

standardelor. 

2.4. Constituirea de echipe de 

lucru  

. 

Curriculum   

Raportele 

de analiza 

si diagnoza 

-proprii Directorul, 

sefi catedre, 

C.A. 

Când este 

cazul. 

Coeziunea echipelor. 

2.5 Repartizarea atribu-ţiilor 

şi a sarcinilor cadrelor 

didactice 

Director Organigra

ma. Fisa 

postului 

-proprii Director, 

c

adre 

01.09. 

2022 

Întocmirea si 

distribuirea fişei 

postului. 

2.6. Realizarea cuprinderii  

copiilor in unitatea scolara 

conform legii 

secretariat Legislatia 

in vigoare 

-proprii Secretar, 

director 

01.09. 

2022 

Cuprinderea tuturor 

copiilor in invatamant 
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ea execuţiei bugetare.

a şi eficientizarea 

educaţional.

2.7. Organizarea si 

desfasurarea concursurilor si 

olimpiadelor scolare 

Curriculum Calendarul 

ISJ 

-proprii Director,se-

cretar, cadre 

didactice 

Conform 

graficulul 

Stimularea competitiei 

 2.8.Elaborarea progra-melor 

pentru opţionalele propuse 

Curriculum  Metodolo-

gia  

-

proprii 

D

irector, cadre 

didactice 

C

onform 

graficului 

Ap

licarea 

criteriilor 

elaborate. 

 2.9 Organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor 

extracurriculare 

Consilier 

educativ 

 

Planurile 

cons. ed. 

Resurse ex-

trabugetare. 

Consilierul 

educativ 

Conform 

planificarii 

Formarea abilităţilor şi 

competenţelor 

extracurriculare. 
2.10.Realizarea si prelucrarea 

normelor privind  protecţia  

muncii. 

Curriculum, 

Dir. Adj. 

Legislaţia 

în vigoare 

-financiare  Directori, 

Busuioc 

Carmen 

01.09. 

2022 

Prevenirea accidentelor 

 2.11 Aplicarea Programului 

guvernamental „Laptele şi 

cornul” 

Administratie 

lapte-corn 

Ordinul 

M.E.C.S. 

-fianaciare Responsabil 

lapte-corn. 

Permanent Primirea de către toţi  

scolarii 

2.12.Organizarea  

transportului  (decontare 

cadre did. navetiste) 

Secretariat, 

contabilitate 

Analiza de 

nevoi  

Conform 

legislatiei in 

vigoare 

Director, 

contabil,  

15.09. 

2022 

Venirea in intampinarea 

nevoilor fiecarui cadru 

2.13. Repartizarea bugetu-lui 

primit, conform legislaţiei în 

vigoare. 

Contabil-

director 

Analiza de 

nevoi. 

Bugetul 

repartizat. 

Director, 

contabil 

Cf. gr. de 

execuţie 

bugetară. 

Asigurarea execuţiei 

bugetare. 

2.14. Identificarea resurselor 

extrabugetare şi repartizarea 

lor conform priorităţilor. 

Contabilitate Propuneri-

le directo-

rului, 

Resurse ex-

trabugetare. 

Director 

contabil 

Cf. progr. 

Manag. 

Creşterea fondurilor 

extrabugetare 
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2.15. Aplicarea proiectelor de 

investiţii şi reparaţii. 

Contabilitate Programul 

propriu. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

 Directori Cf. progr. 

propriu 

Dezvoltarea bazei 

materiale. 

 

 

3.Conducere 

operaţională. 
Operaţionalizarea 

activităţii. 

Eficientizarea 

demersului 

managerial. 

Organizarea în 

vederea atingerii 

standardelor şi a 

finalităţilor. 

3.1. Încheierea contractelor 

de muncă. 

secretariat Legislaţia 

în vigoare. 

-proprii  Director, 

secretar 

Sept. 2022 Respectarea legislaţiei. 

3.2. Coordonarea activităţii 

comisiilor metodice şi  a 

cadrelor didactice. 

Curriculum,  

comisii 

metodice 

Documen-

te, ordine, 

notificări 

-proprii  Director, 

cadre 

didactice 

Permanent Creşterea calităţii 

demersului didactic. 

3.3 Realizarea procedu-rilor 

de disciplină a muncii, de 

mediere şi rezolvare a 

confictelor 

Management Legislaţia 

în vigoare. 

-propprii   

director 

Când este 

cazul. 

Respectarea legislaţiei. 

 

 

4.Monitorizare. 

Evaluare. Control. 

Eficientizarea 

activităţii. 

Identificarea punctelor 

slabe şi a punctelor 

tari în activitate. 

4.1 Aplicarea criteriilor şi a 

instrumentelor de evaluare. 

Management Criteriile 

stabilite. 

-proprii  director Conform 

graficelor. 

Respectarea 

metodologiei. 
4.2 Întocmirea tuturor 

documentelor solicitate de 

I.S.J. 

Management şi 

secretariat 

Documen-

te, ordine, 

notificări  

-proprii  Director, 

secretar. 

Cf.terme-

nelor. 

Respectarea termenelor. 

4.3 Întocmirea raportului 

anual / semestrial asupra 

activităţii. 

Management Documen-

taţia rezul-

tată. 

-proprii  director Semestrial 

A

nual 

Respectarea structurii şi 

a termenelor. 
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 4.4. Întocmirea documen-

telor privind managemen-tul 

resurselor umane. 

Management Legislaţia 

în vigoare. 

-proprii  director Cf.terme-

nelor. 

Respectarea legislaţiei. 

4.5.Arhivarea şi păstrarea 

tuturor documentelor legale. 

Secretariat 

contabilitate 

Legislaţia 

în vigoare. 

-proprii  director, 

secretar 

Conform 

graficului 

Respectarea 

normativelor arhivării. 

4.6. Încheierea exerciţiului 

financiar. 

Contabilitate, 

secretariat 

Legislaţia 

în vigoare. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

 contabil Semestrial 

A

nual 

Încadrarea în bugetul 

alocat. 

4.7 Întocmirea documentelor 

legale privind managementul 

financiar. 

Contabilitate Legislaţia 

în vigoare. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

 contabil  

director 

Cf. term. 

Legale 

Respectarea legislaţiei 

şi a termenelor. 

 4.8. Monitorizarea aplicării 

Programului „Laptele şi 

cornul”. 

Administrator Legislaţia 

în vigoare. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Responsabil 

“Lapte şi 

corn” 

Permanent Încadrarea în 

prevederile 

programului. 

4.9 Monitorizarea prezentei la 

ore 

Directori Legislaţia 

în vigoare. 

Conform 

calendarului 

lunar aprobat. 

 Director 

C.A. 

Permanent Asigurarea unei 

frecvenţe bune. 

4.10. Monitorizarea şi 

evaluarea proiectelor de 

parteneriat. 

Management  

Co

nsilier educativ 

Criteriile 

stabilite. 

-proprii Director, 

echipa de 

proiecte 

Periodic Impactul asupra unităţii 

şcolare. 

4.11. Evaluarea periodică a 

activităţii personalului din 

subordine. Inspectii pe 

compartimente pe baza de 

grafic afisat anterior. 

Management  Criteriile 

stabilite. 

L

egislaţia în 

vigoare. 

-proprii  director Cf.terme-

nelor. 

Redimensionarea 

activităţii. 
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5.Motivare 

Stimularea şi 

motivarea materială şi 

morală a cadrelor 

didactice şi a elevilor. 

5.1 Stimularea (auto)formării 

şi dezvoltării profesionale. 

Management Ofertele de 

perfec-

ţionare. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

 Director 

cadre 

didactice 

Permanent Dezvoltarea 

profesională. 

5.2. Stimularea spiritului de 

competitivitate. 

Management  Rezultate-

le deose-

bite popu-

larizate. 

Resurse ex-

trabugetare. 

 director Permanent Implicare, participare, 

dezvoltare. 

5.3. Încurajarea şi sprijinirea 

iniţiativelor prin flexibilitate, 

deschidere spre nou. 

Management  Rezultate-

le deose-

bite popu-

-proprii  director Permanent Implicare, dezvoltare. 

5.4. Repartizarea în cf. cu 

legislaţia în vigoare a 

stimulentelor materiale şi 

morale (gradaţii, diplome de 

Management Criteriile 

stabilite. 

Legislaţia 

în vigoare. 

Resurse ex-

trabugetare. 

Director  ocazional. Respectarea criteriilor. 

5.5 Sprijinirea iniţiativelor în 

atragerea resurselor materiale 

şi financiare. 

Management, 

contabilitate 

Analiza e-

voluţiei 

comunită-

ţii locale. 

-proprii  director Permanent Participare, dezvoltarea 

unităţii. 

 

6.Implicare. 

Participare. 

Creşterea gradului de 

implicare. 

6.1. Asigurarea deschiderii şi 

transparenţei în actul 

decizional, prin participare în 

Management  

Curriculum  

Programe-

le unităţii 

-proprii  directori 

cadre 

didactice. 

Permanent Implicare în actul 

decizional. 

6.2. Implicarea perso-nalului 

din subordine în atragerea de 

resurselor materiale şi 

Management, 

contabilitate 

Progra-

mele 

unitatii 

Resurse ex-

trabugetare. 

 Director 

c

adre 

Permanent Responsabilizarea 

personalului. 
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6.3.  Creşterea gradului de 

implicare a părinţilor şi a 

comunităţii locale în viaţa 

şcolii

Management 

Curriculum 

Programe-

le unităţii 

  director 

cadre 

didactice. 

Permanent Implicare activă a 

părinţilor. 

6.4. Organizarea de întâlniri 

periodice cu părinţii, 

autoritatea locală, agenţi 

economici, instituţii, 

organizaţii, O.N.G. – uri  etc. 

Management  Programe-

le unităţii 

Resurse ex-

trabugetare. 

Directori, 

cadre 

didactice. 

Permanent Implicare activă a 

părinţilor. 

6.5. Atragerea şi implicarea 

elevilor în elaborarea 

documentelor care îi vizează, 

în parteneriatul educaţional, 

alte activităţi. 

Management Programe-

le unităţii 

-proprii  director 

cadre 

didactice, 

elevi 

Permanent Responsabilizarea 

elevilor. 

 

 

7.Formare şi 
dezvoltare 

profesională şi 
personală. 
Optimizarea 

competenţelor. 

Dezvoltarea 

competenţelor. 

7.1. Participarea la programe 

de (auto)formare continuă 

pentru  director, cadre 

didactice, personal didactic 

Management  

Curriculum  

Analiza de 

nevoi. 

Cursurile 

propuse. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

 director 

cadre 

didactice, 

p

Cf.grafic 

M.E.N. şi 

I.S.J. 

Creşterea nr. cadrelor 

didactice care participă 

la aceste cursuri. 

7.2. Participarea elevilor la 

cursurile de pregătire / 

formare organizate la nivel 

local, judeţean 

Management  

Curriculum  

G

raficul 

I.S.J. 

Resurse ex-

trabugetare. 

 director, 

cadre did., 

elevi. 

Cf.grafic 

I.S.J. 

Dezvoltarea abilităţilor 

şi a capacităţilor. 



 

 28 

7.3. Organizarea colectivelor 

de proiect 

Management Progra-

mele 

unităţii 

-proprii Director Când este 

cazul 

Constituirea şi 

coeziunea echipelor 

 

 

8.Formarea 

grupurilor. 

Dezvoltarea 

echipelor. 

Dezvoltarea spiritului 

de echipă 

8.1.  Încurajarea culturii 

organizaţionale de tip reţea. 

Management  Analiza de 

nevoi. 

-proprii  director Permanent Lucrul în echipă. 

8.2.  Organizarea colec-

tivelor de proiecte, echipa de 

proiect european. 

Management  Programe-

le uităţilor. 

-proprii  director Când este 

cazul. 

Constituirea şi 

coeziunea echipelor. 

8.3. Organizarea unor echipe 

mixte pentru realizarea 

proiectelor de dezvoltare 

comunitară. 

Management  Com. loc. 

Programe-

le uităţilor. 

-proprii  director Când este 

cazul. 

Coeziunea echipei. 

 

9.Negocierea şi 

rezolvarea con-

flictelor. 

 

 

Utilizarea negocierii 

ca mijloc de 

optimizare a 

9.1.  Depistarea 

şi pozitivarea rapidă şi 

eficientă a conflictelor. 

M

anagement  

S

olicitări-le 

existen-te. 

-proprii  director Când este 

cazul. 

Înlăturarea conflictelor. 

9.2.  Aplicarea 

corectă a planurilor cadru şi a 

curriculumului pt.. rez. 

conflictelor între repre-

zentanţii disciplinelor.

Cu

rriculum 

Documen-

te, ordine, 

notificări 

M.E.C.T.S. 

-proprii  director Permanent 

 

Evitarea conflictelor. 

9.3.  Negocierea cu 

comunitatea locală pentru 

eficientizarea sprijinului 

Management  Com. loc. 

Programe-

le uităţilor. 

-Asociatia 

Parintilor 

 director Permanent Implicarea comunităţii. 
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activităţii. 9.4 Negocierea condiţiilor 

financiare pentru execuţia 

bugetară. 

Contabilitate Legislaţia 

în vigoare. 

-bugetare  director Lunar Respectarea legislaţiei. 

 

10.Comunicare şi 
informare. 

Asigurarea fluxului 

informaţional. 

 

Eficientizarea 

comunicării. 

 

Atragerea opiniei 

publice şi a factorilor 

locali în vederea 

sprijinirii unităţilor 

şcolare. 

10.1.  Informare periodică şi 

ritmică. 

Management Documen-

te, ordine, 

notificări 

-proprii  director Permanent Diseminarea 

informaţiei. 

10.2. Menţinerea canalelor de 

comunicare cu partenerii 

educaţionali. 

Management Rapoartele 

unităţii 

-proprii  director Permanent Fluidizarea comunicării. 

10.3. Transmiterea în timp 

util către forurile ierarhice 

superioare a materialelor 

solicitate. 

Management  

Curriculum  

Documen-

te, ordine, 

notificări 

M.E.C.T.S 

-proprii  director Periodic Respectarea 

conţinutului şi a 

termenelor. 

11.Parteneriat. 

Extinderea şi 

eficientizarea 

parteneriatelor 

11.1. Colaborarea cu O.N.G. 

– uri, asociaţii, fundaţii, 

instituţii de cultură şi artă. 

Management  Oferta co-

munităţii  

-proprii, 

extrabuge-

tare 

 director Permanent Iniţierea de activităţi 

comune. 

11.2. Colaborarea perma-

nentă cu organele de poliţie, 

sanitare, etc. 

Management  Oferta co-

munităţii  

-proprii  director Permanent Siguranţa şi sănătatea 

elevilor. 

11.3. Implicarea sindicatului 

în proc. decizional şi în 

rez.probl. rez.problemelor. 

Management Parteneri-

atul cu 

sindicatul 

Conform 

bugetului 

aprobat 

 director Permanent Respectarea drepturilor 

salariaţilor. 
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11.4. Iniţierea de proiecte de 

parteneriat la nivel local, 

naţional şi internaţional. 

Management  

Curriculum  

Oferta lo-

cală  

Conform 

bugetului 

aprobat. 

director, 

echipa 

managerială 

An şcolar Dezvoltare 

instituţională. 

                                                                                                                                                

                                                                                               

 

DIRECTOR, 

Prof. Hahui Mihaela 

 

 

 


