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PLAN MANAGERIAL – ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

Opțiuni strategice 
La baza elaborării planului managerial, au stat următoarele ținte strategice: 

 

1. Creșterea și încurajarea performanței și a motivației pentru studiu la elevi 
prin optimizarea calității actului didactic și oferirea unor exemple și modele 
de viață 

2. Dezvoltarea competenţei  de comunicare la elevi și profesori deopotrivă și 
consolidarea unei structuri organizatorice complexe și funcționale 

3. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii și alinierea actului educațional 
din instituție la standardele europene 

4. Dezvoltarea C.D.Ş. în funcţie de nevoile integrării sociale și a inserției pe 
piața muncii 

5. Integrarea optimă a noii tehnologii în actul educațional și dezvoltarea 
mediului informațional 

Obiective generale 
1. Asigurarea calităţii actului managerial în unitatea şcolară, având la bază 

cooperare, comunicare, asigurarea unei bune circulaţii a informaţiei interne 
2.  Abordarea schimbării ca o necesitate interioară, individuală, organizaţională 
3. Dezvoltarea de proiecte şi parteneriate comunitare 
4. Armonizarea strategiilor Liceului Pedagogic „N. Iorga” Botoşani prin proiectarea 

de curriculum ţinând cont de cerinţele locale  
5. Integrarea priorităților privind integrarea europeană 
6.  Eficacitate,  profesionalism în ceea ce priveşte gestionarea resursei umane în 

sistem 
7. Sprijin şi consiliere acordate debutanţilor pentru implementarea conceptului de 

calitate în educație 
8. Realizarea încadrărilor , în funcţie de numărul  normelor  stabilite de ISJ, prin 

respectarea curriculum-ului naţional şi a specificului profilului - specializării, 
număr de clase   

9. Proces de învăţământ centrat pe elev 
10. Asigurarea şanselor egale în educaţie 
11. Reducerea şi prevenirea absenteismului 
12. Parteneriat cu familiile elevilor, în vederea participării şi creşterii responsabilităţii 

părinţilor 
13. Coordonarea mijlocită şi nemijlocită a proiectelor, programelor promovate de 

politici educaţionale 
14. Coordonarea, prin compartimente, a domeniilor funcţionale de intervenţie 

managerială (curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, 
parteneriat comunitar) 

15. Organizarea, monitorizarea şi evaluarea  examenelor  naţionale, a concursurilor 
(elevi, cadre didactice) 

16. Standardizarea evaluării fundamentată pe experienţa directă a cadrelor 
didactice și pe oferta de formare în domeniu 

17. Continuarea proiectului de reabilitare a internatului, a sălii de sport, a grădiniței; 
identificarea resurselor necesare 



I. CURRICULUM 

OBIECTIVE: 
 Asigurarea calităţii educaţiei prin programe care să satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate 

 Aplicarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor pe nivele de şcolarizare 

 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin asigurarea unei oferte educaţionale pentru anul şcolar 2017-2018 
(CDŞ), în acord cu ethosul şcolii, vizând asigurarea progresului şcolar şi a pregătirii durabile pentru viaţă 

 Colaborarea cu instituţiile abilitate pe probleme de curriculum - ISJ. 

 Aplicarea de norme proceduri, metode de evaluare a competenţelor/obiectivelor de referinţă şi a conţinuturilor vizate de curricula 
şcolară 

 Concordanţa dintre programa şcolară şi programele de examen 

 Continuarea alternativei educaţionale”Step by step”, la clasele 0-4 
 

Funcţii Activităţi Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

1. Proiectare 
- Întocmirea rapoartelor de  
analiză,la nivelul comisiilor metodice şi al catedrelor, 
prezentarea Raportului 
privind starea şi calitatea învăţământului la sfârşitul 
anului şcolar 2016-2017 

Septembrie 
 
 
Oct. 

Şefii de comisii 
metodice 
 
Director 
Director adjunct 

Date statistice, 
Rezultate 
Raportări 
 

Realizarea planurilor manageriale, 
pe compartimente 

Oct. Şefi de compartimente Planul 
managerial al ISJ 

Elaborarea graficului şi a tematicii Consiliului de 
administraţie şi a Consiliului profesoral 

Sept. Directori, CA Documente 
oficiale 

Coordonarea activităţii didactice în vederea corelării 
obiectivelor stabilite la nivel naţional cu cele locale,în 
funcţie de resursele unităţii 

Sem. I+sem. II Directori, Şefii de 
comisii metodice 
 

Programe 
şcolare, CDŞ, 
documente 
MENCS 
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Funcţii Activităţi Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

Elaborarea temelor pentru examenele de atestare 
profesională 

Sem. I, ian. 
2019 

Catedra de informatică, 
catedra de socio-
umane 

Metodologii 
MENCS 

Elaborarea necesarului de formare a cadrelor didactice 
pe probleme curriculare,la toate disciplinele  

Sept. Şefi de comisii 
Responsabilii cu 
formarea continuă 

Raportări  
Date statistice 

Reavizarea regulamentului de ordine și funcționare și a 
regulamentului intern, în baza prevederilor MEN 
 

Sept. Consiliul profesoral 
Consiliul de 
administraţie 

Organigrama 
ROF, RI 
ROFUIP 

Actualizarea procedurilor aplicate în instituţie 
Realizarea schemelor orare pe clase 
Realizarea orarului şcolii 
Realizarea orarului claselor 0-4 
Realizarea orarului la grădiniţă 

Sept. 
 

Directori, CA 
Şefi de comisii 
Director 
Echipa de orar 
Învăţătorii  
Educatoarele 

Planul CA 
 
Documente 
oficiale 

2. Organizare Asigurarea unităţii şcolare cu toate documentele 
privind planul cadru pentru fiecare ciclu şcolar 

Sem. I Directori 
Şefi de comisii 
 

Documente 
specifice MEN 

Asigurarea unităţii şcolare cu toate documentele 
specifice privind programele şcolare 

Sem I Directori 
Şefi de comisii 
 

Documente 
specifice 

Organizarea examenului de BAC Conform 
calendarului 

Comisia de Bac Metodologii, 
programe, 
logistică 

Organizarea concursurilor şcolare 
 
Organizarea activităţilor pentru BAC 

Conform 
calendarului 

Şefii din educativ 
Directori 
Profesori de 
specialitate 

Metodologii, 
programe, 
logistică,cadre 
didactice 
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Funcţii Activităţi Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

Realizarea unei baze de date la nivelul tuturor 
disciplinelor cuprinzând documente curriculare oficiale, 
oferta 
 de manuale alternative, auxiliare curriculare, soft-urile 
educaţionale existente 

Sem. I Şefi de comisii 
Director adj. 

Logistică, 
cadre didactice 

Popularizarea, în continuare, a alternativei 
educaţionale „Step by step” 

Sem. I+II Directori 
Învăţătorii din 
alternativă, părinţi 

Logistica 
specifică 

Popularizarea celor cinci grupe de grădiniţă Sem. II Directori 
Educatoare 

Logistica 
specifică 

3. Coordonare 
Monitorizare 
 
 
 
 
 

Asigurarea necesarului de manuale gratuite pentru 
elevii claselor 0-VIII, IX-XII 

Sept. Axinie Vasile 
Director  

Logistică 
Manuale 
alternative 

Asigurarea aplicării corecte a documentelor curriculare 
naţionale, a documentelor stabilite de MEN 

Sem. I+II Directori 
Şefi de comisii 
 

Planuri 
manageriale  
Statistici 
Teste iniţiale 

Monitorizarea aplicării criteriilor de evaluare la toate 
disciplinele din trunchiul comun, prin standardizarea 
evaluării 

Sem. I+II Directori 
Şefi de comisii 
 

Standarde 
naţionale 
Raportul CEAC/ 
RAEI 

Îndrumarea şi coordonarea elaborării CDŞ pentru toate 
clasele, aprobarea acestora, conform procedurilor 

Sem. II Directori 
Şefi de comisii 
 

Oferta de 
opţionale 

Consilierea cadrelor didactice în stabilirea ofertei 
educaţionale 
 

Sem. II Directori 
Şefi de comisii 
 

Documente 
oficiale  



 7 

Funcţii Activităţi Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

Verificarea aplicării corecte a curriculum-ului specific şi 
a planului cadru  
 

Sem. I+II 
 
 

Directori 
 
 

Asistenţe, 
programe 
şcolare, planuri 
cadru 

4. Control 
Evaluare 

Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor elevilor la 
evaluările interne şi externe 

Conform 
calendarului 

Comisii 
metodice,catedre 

Rapoarte lunare 

Urmărirea asigurării calităţii educaţiei,a modului în care 
se realizează atribuţiile manageriale la nivelul 
colectivelor metodice şi a fiecărui cadru didactic: 
- ritmul de realizare a conţinuturilor de învăţare 
- analiza nivelului de pregătire a elevilor,cu măsuri 
concrete de ameliorare a situaţiilor necorespunzătoare 
- controlul evaluărilor continue  
- desfăşurarea lucrărilor semestriale 

Conform 
planificării 
 
 
Conform 
planificării 

Directori 
Şefi de comisii 
 
 
 
Directori 
Şefi de comisii 
Cadre didactice 

Asistente le ore 
Rapoarte lunare 
Analiza CEAC 
Analize la nivelul 
catedrelor 
Asistenţe la ore 

5. Motivare Stimularea elevilor câştigători ai concursurilor 
şcolare/olimpiade şi a cadrelor didactice implicate,prin 
fonduri provenite din sponsorizări, excursii, promovare 
mass-media 

Conform 
calendarului, 
în funcţie de 
rezultate 

Consilierul educativ 
Şefii din educativ 
Directorii 

Sponsorizări  
LIANT 

Stimularea cadrelor didactice din sistemul alternativ Sem. I+II Directori Conform 
legislaţiei 

6. Implicare 
Participare 

Realizarea unor sondaje în rândul elevilor şi al cadrelor 
didactice de specialitate legate de probleme 
curriculare,în vederea asigurării feed-back-ului  
necesar reglării unor disfuncţii 

 
 
 
Febr. 

Director adjunct 
Şefii comisiilor 
metodice 

Asistente la ore 
Chestionare 
 

7. Negocierea 
Rezolvarea 
conflictelor 

Sprijinirea iniţiativelor cadrelor didactice şi aplanarea 
eventualelor conflicte de interes între aceştia şi/sau 
cadrele didactice de altă specialitate 

Sem. I+II Directori Comunicare 
interpersonală 
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Indicatori de performanţă: 
 Concordanţa cu documentele MEN 

 Realizarea standardelor,eficacităţii (resurse/rezultate), eficienţă (rezultate/obiective), progres 

 Respectarea precizărilor din OMECTS/ OMECS/OMEN, metodologii şi norme de aplicare a curriculum-ului şcolar 

 Respectarea termenelor 

 Identificarea oportunităţilor şi a problemelor 

 Raportul dintre oferta şcolii şi necesităţile elevilor 

 Criteriile privind calitatea curriculum-ului 

 Capacitatea de aplicabilitate şi profesionalismul în aplicarea şi respectarea curriculum-ului şcolar 
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II. MANAGEMENT ŞCOLAR 

OBIECTIVE: 
 Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate prin inspecţia şcolară 

 Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea realizării obiectivelor educaţionale asumate 

 Transmiterea, în reţeaua şcolară, a tuturor actelor normative specifice emise de MECS şi/sau alte instituţii abilitate şi urmărirea  
respectării prevederilor legale 

 Crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea actului educaţional de calitate 

 Coerenţa managerială prin diagnoză, proiectare, implementare, evaluare cu sens de dezvoltare instituţională 

 Crearea condiţiilor optime de siguranţă şi securitate instituţională 

 Prevenirea şi combaterea absenteismului 

 Parteneriat şcoală-familie 
 

Funcţii Activităţi Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

1. Proiectare 
Organizare 

Proiectarea asistenţelor la clase Octombrie  Director  
Director adj. 

Logistică 
Regulamente 

Realizarea inspecţiilor şcolare de specialitate şi a 
controlului lecţiilor desfăşurate  la AEL 

Sem. I+II Director  
Director adj. 

Rapoarte 

Întocmirea planului de şcolarizare pe nivele în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, specificul 
instituţiei, condiţiile concrete 

Conform 
graficului 
MECS 

Director Legislaţia în 
vigoare 

2. Coordonare 
Monitorizare 

Asigurarea consilierii generale şi specifice a cadrelor 
didactice 

Sem. I+II Director  
Director adj 
Şefii comisiilor 
metodice 

Legislaţie 
Documente 
oficiale 
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Funcţii Activităţi Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

Monitorizarea,evaluarea şi elaborarea concluziilor 
privind asistenţele la ore, în cadrul consiliilor 
profesorale, CA, şedinţe de catedră, pentru eliminarea 
eventualelor disfuncţionalităţi, optimizarea 
performanţelor şcolare 

Conform 
graficelor 

Director  
Director adj 
Şefii comisiilor 
metodice 

Rapoarte 

Coordonarea activităţii instructiv-educative în vederea 
realizării finalităţilor asumate 

Oct. Director  
Director adj., 
CA 

Analize 

Monitorizarea cunoaşterii/aplicării ROFUIP și ROF Nov. Directori 
Consilier educativ, 
 Responsabili cu 
probleme educative la 
clasele 5-8 şi 9-12 

Documente ale 
diriginţilor 

Actualizarea Regulamentului de Ordine și Funcționare 
al liceului şi a procedurilor operaționale 

Sept-oct.. Directori 
CP,CA 
Şefii comisiilor 
metodice, CEAC 

Reglementări 
legale şi specifice 

Aplicarea indicatorilor privind calitatea educaţiei Sem. I+II Directori 
CEAC 
 Şefii comisiilor 
metodice 
 

Documente 
oficiale 
Rapoarte interne 

Stabilirea unor standarde de performanţă specifice în 
ceea ce priveşte activitatea didactică şi rezultatelor 
elevilor 

Sem. I+II Directori 
Şefii comisiilor 
metodice 

Rapoarte 
Analize 

Optimizarea metodelor specifice de evaluare, pe 
catedre, niveluri şi cicluri şcolare, pentru asigurarea 
aplicării standardelor naţionale şi a calităţii educaţiei 

Sem. I+II Directori 
Şefii comisiilor 
metodice 
CEAC 

Logistică 
Rapoarte interne 
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Funcţii Activităţi Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar, prin 
monitorizarea şi controlul aplicării măsurilor stabilite 

Sem. I+II 
 

Directori 
Şefii comisiilor 
metodice 
Familia  
Comisia de 
monitorizare a 
absenţelor 

Rapoarte interne 
lunare 
Exemple de bună 
practică 
Analiza situaţiilor, 
pe clase, în CA 

3. Control 
Evaluare 
 

Verificarea modului de utilizare a spaţiilor de 
învăţământ 

Sem. I+II Directori Reglementări 
legale 
Privind destinaţia 
spaţiilor 

Menţinerea condiţiilor igienico-sanitare  Sem. I+II Director 
Contabil şef 
Administratori 

Reglementări 
legale 
 

Valorificarea rezultatelor inspecţiilor şcolare, sanitare, 
a celor efectuate de poliţie, pompieri etc., şi stabilirea 
măsurilor care se impun  

Sem. I+II Directori Reglementări 
legale 

4. Motivare Stimularea cadrelor didactice cu o activitate 
profesională şi educativă deosebită-gradaţii de merit 

Sem. I+II Directori 
CA 

Reglementări 
legale 
 

5. Implicare 
Participare 

Prelucrarea actelor normative la nivelul instituţiei Sem. I+II Directori 
 

Reglementări 
legale 

Valorificarea rezultatelor evaluării prin elaborarea unor 
strategii adecvate dezvoltării instituţiei 

Sem. I+II Directori 
Şefii de comisii/catedre 

Rapoarte 

6. Formare 
Dezvoltare 
profesională 

Sprijinirea cadrelor didactice pentru obţinerea gradelor 
didactice şi perfecţionare 

Sem. I+II 
Conform 
solicitărilor 

Responsabilul cu 
perfecţionarea  

Logistică 
Cereri 
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Funcţii Activităţi Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

7. Formarea 
Dezvoltarea 
echipelor 

Formarea echipelor în conformitate cu reglementările 
în vigoare 
Asigurarea fluxului de informaţii 
Încurajarea iniţiativelor 

Sem. I+II Directori 
Şefii de comisii/catedre 

Metodologii 
Rapoarte 

Indicatori de performanţă: 
 Respectarea regulamentelor şi a standardelor             

 Respectarea legalităţii 

 Responsabilizare 

 Eficienţă,calitate, implicare 

 Adecvare la nevoile beneficiarilor direcţi/indirecţi 

 Reducerea numărului de absenţe, pe clase 

 Reducerea numărului de elevi cu absenţe 

 Implicarea familiei şi a factorilor educaţionali 
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III. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. FORMARE CONTINUĂ. PERFECŢIONARE 

OBIECTIVE: 
 Transmiterea informaţiilor privind actele normative legate de încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea cadrelor didactice şi 

personalului didactic auxiliar 

 Prezentarea ofertelor de formare continuă prin CCD  

 Popularizarea programelor de formare finanțate prin programul Erasmus+ 

 Creşterea calităţii resurselor umane angajate în vederea realizării scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii educaţiei 
 

Funcţii Activităţi Resurse  

De timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

1. Proiectare Proiectarea activităţii de formare continuă Sem. I Responsabilii cu 
perfecţionarea  

Logistică 
Legislaţie 

2. Organizare Creşterea ponderii personalului cu performanţe 
deosebite 

Sem. I+II Directori 
Şefii de comisii/catedre 

Criterii de calitate  
Rapoarte 

3. Control 
Monitorizare 
Evaluare 

Acordarea de consultanţă debutanţilor 
Evaluarea activităţii de mentorat  

Sem. I+II Directori 
Şefii de comisii/catedre 

Planificări 
Rezultate şcolare 

Efectuarea de asistenţe, mai ales, cadrelor didactice 
debutante, nou venite în instituţie, în vederea consilierii  

Conform 
planificării 

Directori 
Şefii de comisii/catedre 

Planificări 
Discuţii 

4. Motivare Aplicarea sistemului de perfecţionare prin credite 
profesionale transferabile 
Nominalizarea celor mai valoroase şi competente 
cadre didactice prin rezultate şcolare şi ca diriginţi 

Sem. I+II 
 
Conform 
graficului de 
formare 

Director 
CA 
Directori 
Şefii de comisii/catedre 
Consilierul educativ 

Legislaţie 
specifică 
Rezultate 
Rapoarte 

Propuneri pentru obţinerea gradaţiei  de merit Sem. I+II 
Conform 
graficului 

Directori 
Şefii de comisii/catedre 
Consilierul 
educativ,CA 

Conform 
normelor legale 
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Funcţii Activităţi Resurse  

De timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

5. Implicare  
Participare 

Participarea cadrelor didactice la buna desfăşurare a 
examenelor de obţinere a certificatului de competenţe 
şi a atestatului lingvistic, în învăţământul liceal 

Sem. II Director Legislaţie 
specifică 
Conform 
graficelor stabilite 
de MECTS 

Înscrierea elevilor la cursurile ECDL Sem. I+II Profesorii de 
informatică 

Logistică 
Planificare 

Acordarea sprijinului pentru crearea unor cabinete de 
specialitate (acolo unde nu există), în localul B 

Sem. I Director Logistică 

6. Negociere 
Rezolvarea 
conflictelor 

Rezolvarea diferitelor situaţii conflictuale care pot 
apărea între cadrele didactice, între aceştia şi 
elevi/părinţi/conducerea şcolii 

Sem. I+II Directori 
Şefii de comisii/catedre 
Sindicat 

Comunicare 
interpersonală 
Cunoaşterea 
conflictelor 

Rezolvarea contestaţiilor şi sesizărilor prin  receptare, 
cercetare, soluţionare conform legislaţiei, în mod 
documentat şi corect 

Sem. I+II Directori Legislaţie 
Comunicare 
interinstituţională 

Indicatori de performanţă: 
 Promptitudine 

 Eficienţă prin respectarea standardelor 

 Adecvare la nevoile specifice 

 Număr participanţi şi rezultate 

 Îndeplinirea standardelor 

 Respectarea legalităţii 

 Obiectivitate  
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IV. PLAN DE ŞCOLARIZARE. NORMARE. SALARIZARE. EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ 

OBIECTIVE: 
 Gestionarea,valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente 

 Compatibilizarea  resurselor alocate de MEN cu nevoile de personal ale unităţii de învăţământ pe fondul creşterii gradului de 
descentralizare 

 Modernizarea infrastructurii instituţiei, prin exploatarea corectă a reţelei informatizate  
 

Funcţii 
manageriale 

ACTIVITĂŢI Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

1. Proiectare Efectuarea analizelor preliminare în vederea normării 
personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

Sept. Director 
Secretariat, 
Administratori 
Cotabil şef 

Rapoarte 
Statistici 

Reconfigurarea nevoilor de personal din perspectiva 
dezvoltării instituţionale 

Sept. Director 
CA 

Plan de 
şcolarizare 
Statistici 

Efectuarea studiilor în vederea realizării/reactualizării 
bazei de date 

Oct. Director 
Secretariat 
Şefi de catedră 

Baza de date, 
logistică 

2. Organizare Întocmirea statelor de personal Oct. Director 
Secretar 

Baza de date 
Logistică 

Întocmirea statului de funcţii în vederea fundamentării 
cheltuielilor de personal 

Sept. Director 
Secretari 
Contabil şef 

Baza de date 

Întocmirea situaţiilor statistice de început şi sfârşit de 
an şcolar şi validarea acestora în CA 

Sept. Secretari 
Director 
CA 

Baza de date 
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Funcţii 
manageriale 

ACTIVITĂŢI Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

Întocmirea situaţiei Statistice la început de an şcolar 
privind încadrarea cu personal didactic, didactic-
auxiliar, şi nedidactic, efective elevi 

Sept.-oct. Director 
Secretari 

Aplicaţia 
informatizată 

3. Coordonare 
Monitorizare 

Asigurarea consilierii în probleme privind 
normarea/salarizarea /fiscalitatea 

Sem. I+II Director 
Secretari 
Contabil şef 

Legislaţie 
specifică 

Coordonarea activităţilor EURO 200 şi Bani de liceu, 
burse, rechizite etc. 

Sem. I+II Director 
Secretari 
Contabil şef 
Comisia de lucru 

Sisteme 
informatizate 

Coordonarea activităţilor privind realizarea bazei de 
date privind elevii, personalul didactic 

Sem. I+II Directori 
Secretari 
 

SIIIR 

Monitorizarea activităţilor tehnice privind examenele de 
BAC şi admiterea în liceu 

Sem. I+II Directori 
Secretari 
Responsabili  

Sisteme 
informatizate 
specifice 

4. Control 
Evaluare 

Verificarea modului de completare a dosarelor 
personale și a statelor de plată 

Sem. I+II Director 
Secretar şef 
Contabil şef 

Logistică 

Verificarea gradului de funcţionare a laboratoarelor de 
informatică 

Sem. I+II Directori 
Profesorii de 
informatică 
Informatician 

 
Logistică 
 

5. Motivare Încurajarea performanţelor la locul de muncă Sem. I+II Directori 
CA 

Rapoarte  
Statistici  

Sprijinirea iniţiativelor de optimizare a activităţii Sem. I+II Director Rapoarte de 
evaluare/ 
autoevaluare 
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Funcţii 
manageriale 

ACTIVITĂŢI Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

6. Formare 
Dezvoltare 

Participarea la activităţi de dezvoltare profesională Conform 
graficului 

Directori Oferte de formare 

7. Negocierea  
Rezolvarea 
conflictelor 

Asigurarea unui program flexibil şi transparent de lucru 
cu publicul pentru toate compartimentele 
secretariat/contabilitate/bibliotecă 

Sem. I+II Director 
Secretar şef 
Contabil şef 

Logistică 
Afişaj 
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V. EDUCAŢIE FORMALĂ ŞI NONFORMALĂ. INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROGRAME 
ŞCOLARE 

OBIECTIVE: 
 Creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea unor proiecte educaţionale 

 Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale în educaţie 

 Probleme comune ale întregii comunităţi europene-rezolvarea lor printr-o implicare activă a tinerilor 

 Promovarea valorilor europene prin corelarea ofertei de discipline opționale cu acestea și prin acțiuni specifice programelor de 
cooperare europeană 

 Intensificarea colaborării cu instituţiile abilitate ale statului 

 Creşterea relevanţei ofertei de programe educaţionale pentru toate categoriile de copii, elevi, tineri, adulţi, prin corelarea 
intereselor, dorinţelor, aspiraţiilor acestora cu cerinţele sociale 

 

Funcţii Activităţi Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

1. Proiectare Elaborarea şi aplicarea sondajelor de opinie şi a 
chestionarelor pentru stabilirea priorităţilor 

Sem. I Director adj. 
Coordonator proiecte 
şi programe 
Şefii cu probleme 
educative de la clasele 
V-VIII şi  IX-XII 

Rapoarte 
Sinteze 
Analize 

Realizarea proiectelor cu poliţia, jandarmeria, instituţii 
culturale etc. 

Sem. I Directori 
Cadre didactice 

Protocoale 
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Funcţii Activităţi Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii 
locale, realizarea proiectelor de parteneriat şcoală-
comunitate 
 
Colaborarea cu organizaţii nonguvernamentale, 
asociaţii care activează în domeniul educaţional, al 
activităţilor extraşcolare şi extracurriculare 

Sem. I+II 
 
 
 
Sem. I+II 

Directori 
Coordonator proiecte 
şi programe 
Director adj. 
Coordonator proiecte 
şi programe 
Diriginţi 

Comunicare 
interinstituţională 
 
 
Calendar 
activităţi 

2. Coordonare 
Monitorizare 

Creşterea relevanţei ofertei de programe educaţionale 
pentru toate categoriile de copii, elevi, tineri, adulţi, prin 
corelarea intereselor, dorinţelor, aspiraţiilor acestora cu 
cerinţele sociale 

Conform 
planificării 

Director adj. 
Coordonator proiecte 
şi programe 
Diriginţi 

Calendar 
activităţi 
Rapoarte 

Asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie pentru 
segmente vulnerabile ale populaţiei şcolare 

Sem. I+II Director adj. 
Coordonator proiecte 
şi programe 
Diriginţi 

Calendar 
activităţi 
Rapoarte 

Monitorizarea aplicării programelor guvernamentale Sem. I+II Directori 
Comisii metodice 
Comisii pe probleme 

Calendar 
activităţi 
Rapoarte 

Organizarea şi/sau participarea la conferinţe,seminarii, 
simpozioane locale/interjudeţene/naţionale 

Conform 
calendarului 

Directori 
Cadre didactice 

Calendar  
activităţi 
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Funcţii Activităţi Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

Realizarea unor programe şi parteneriate specifice  de 
natură să contribuie la dezvoltarea dimensiunii 
europene în educaţie şi la rezolvarea unor probleme 
comune 
Implementarea proiectului ROSE 
Implementarea proiectului european  de mobilitate 
RAINBOW, finanțat de Comisia Europeană prin 
Programul Erasmus+. 
Inițierea unor alte tipuri de proiecte, gen e-twinning sau 
Erasmus+ 

Sem. I+II Directori 
Coordonator proiecte 
europene 
Contabil şef 

Plan de activităţi 
Logistică 

Coordonarea, diseminarea şi evaluarea derulării 
proiectelor la nivel european 

Sem. I+II Directori 
Coordonator proiecte 
europene 

Legislaţie  
Logistică  

Colaborarea cu ISJ în iniţierea, derularea şi 
monitorizarea proiectelor şcolare, a activităţilor 
educative şi extraşcolare, prin respectarea calendarului 
naţional al MEN 

Sem. I+II Inspector educativ 
Directori 
Coordonator proiecte 
educative 

Legislaţie  
Logistică 

Colaborarea cu sindicatele  Sem. I+II Directori 
Lideri de sindicat 

Legislaţie 
specifică 

3. Control 
Evaluare 

Evaluarea programelor şi a proiectelor derulate precum 
şi eficienţa acestora 

Sem. I+II Directori 
Coordonatori proiecte 
educative 

Legislaţie 
specifică 
Logistică 

4. Motivare Identificarea şi valorificare eficientă a resurselor 
comunităţii 

Sem. I+II Directori 
Coordonatori proiecte 

Oferta de 
formare 

Atragerea de sponsori, oferte de servicii (ECDL, 
închirieri de spaţii etc) 

Sem. I+II Directori 
Coordonatori proiecte 

Legislaţia în 
domeniu 
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Funcţii Activităţi Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

Consilierea cadrelor didactice pentru elaborarea  de 
proiecte în cadrul programelor sectoriale, părţi ale 
programului comunitar integrat de învăţare de-a lungul 
vieţii (Erasmus+, e-twinning etc.) 
Consilierea elevilor în vederea încurajării participării lor 
la bursele individuale pentru elevi Comenius și la 
proiectele școlii. 

Sem. I+II Coordonatori proiecte 
educative 
Participanţi la 
programe 
Elevi și părinți 

Conform 
calendarului şi 
cerinţelor 

5. Implicare 
Participare 

Participarea la activităţile extracurriculare înscrise în 
calendarul MEN 

Conform 
calendarului 

Directori 
Coordonatori proiecte 
Diriginţi 

Conform 
specificărilor 
MEN 

Colaborarea cu Primăria pentru finanţarea şi derularea 
proiectelor de reabilitare (sală de sport, finalizarea 
reabilitării internatului etc) 

Conform 
calendarului 

Director 
Contabil şef 

Logistică 
Convenţii de 
parteneriat 

Valorificarea ofertei educaţionale a organizaţiilor non-
guvernamentale, materializate în programe specifice 

Sem. I+II Directori 
Coordonatori proiecte 

Conform ofertei 

Creşterea relevanţei programelor educaţionale oferite 
de şcoală pentru toate categoriile de tineri, elevi, prin 
asigurare unei mai bune corelări cu nevoile şi 
interesele acestora şi cerinţele de pe piaţa muncii 

Sem. I+II Directori 
Coordonatori proiecte 
Profesori diriginţi 

 

Organizarea şi participarea de întâlniri, mese rotunde 
cu factori sociali interesaţi în stabilirea de parteneriate 
şi programe comune 

Sem. I+II Directori 
Coordonatori proiecte 
Coordonator proiecte 
europene 

Conform ofertei 

6. Formare/ 
Dezvoltare 
profesională 

Identificarea nevoilor de formare pentru dezvoltarea 
profesională a cadrelor didactice, pentru 
implementarea măsurilor de reformă 

Sem. I+II Directori 
Responsabili 
perfecţionare 

Oferta de 
programe 

Includerea cadrelor didactice în module de abilitare în 
specificul educaţiei incluzive, antirasiste, educaţiei 
pentru diversitate, multiculturale 

Sem. I+II Directori 
Responsabili 
perfecţionare 

Oferta de 
programe 
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Funcţii Activităţi Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

Evaluarea impactului acestor programe de formare 
asupra calităţii educaţiei 

Sem. I+II Directori 
Responsabili 
perfecţionare 

Legislaţie 
Oferta de 
programe 

Stimularea cadrelor didactice în elaborarea de aplicaţii 
pentru bursele de formare continuă 
Monitorizarea participării şi diseminarea și valorizarea 
rezultatelor 

 Directori 
Responsabili 
perfecţionare 

Oferta de 
programe 

Dezvoltarea competenţelor şi atitudinilor de natură să 
contribuie la realizarea unei societăţi democratice, 
bazată pe cunoaştere și valori actuale în spaţiul 
european 

Sem. I+II Directori 
Responsabili 
perfecţionare 
Cadre didactice 

Oferta de 
programe 

Indicatori de performanţă: 
 Numărul de proiecte propuse/aprobate/implementate 

 Numărul programelor de educaţie interculturală realizate 

 Numărul beneficiarilor programelor realizate 

 Ponderea resurselor financiare atrase pentru cofinanţarea proiectelor 

 Numărul convenţiilor de parteneriat încheiate cu fundaţii, ONG-uri cu activitate în domeniu 
 

 
 



 23 

VI. ACTIVITATE TEHNICO- ADMINISTRATIVĂ. ARHIVARE 

OBIECTIVE: 
 gestionarea eficientă a resurselor materiale 

 fluidizarea fluxului informaţional 

 achiziţionarea, gestionarea, păstrarea actelor şi documentelor şcolare  
 

Funcţii Activităţi Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

1. Proiectare Asigurarea funcţionalităţii reţelei interne de 
calculatoare 

Sem. I+II Director 
Şeful comisiei 
metodice-informatică 

Logistică 

Efectuarea analizei privind necesarul de reparaţii 
curente 

Săptămânal Director 
Administrator 
CA 

În funcţie de 
situaţie 

Efectuarea analizei privind stadiul lucrărilor de reparaţii 
şi investiţii 

Semestrial Director 
Contabil şef 
CA 

Logistică 
Raportări 

Continuarea  planului  de refacere a internatului prin 
identificarea resurselor materiale(Consiliul Local) și 
angajarea altor investiții de reabilitare a sălii de sport și 
a aleilor de acces. 

Anual Director 
Contabil şef 
CA 

Logistică 

Actualizarea stadiului privind baza materială a unităţii Semestrial Directori 
Comisia de 
inventariere 

Rapoarte 
Situaţii statistice 

Stabilirea necesarului privind asigurarea cu manuale 
şcolare 

Sem. I Axinie Vasile 
Director 

Logistică 
Rapoarte 
Legislaţia în 
domeniu 



 24 

Funcţii Activităţi Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

Elaborarea necesarului de diplome, certificate, 
atestate, acte de studiu, etc. 

Sem. I+II Director 
Contabil şef 
Secretar şef 

Logistică 
Legislaţia în 
domeniu 

Elaborarea proiectului de buget şi a proiectului de 
achiziţii şi dotări 

Anual Director 
Contabil şef 
CA 

Logistică 
Legislaţia în 
domeniu 

Eficientizarea consumurilor de energie-electrică, 
termică etc. prin aplicare unor măsuri concrete și prin 
monitorizarea aplicării acestora 

Sem. I+II Director 
Contabil şef 
CA 
Comisia pentru 
monitorizarea 
consumului la utilități 

Logistică 
Legislaţia în 
domeniu 

2. Organizare Valorificarea, actualizarea, exploatarea bazelor de date Sem. I+II Director 
Contabil şef 
Secretar şef 
Administrator 

Baza de date 
Logistică 
 

Asigurarea de rechizite gratuite 
Asigurarea mobilierului și a auxiliarelor didactice pentru 
clasa pregătitoare 

Sem. I Director 
Contabili 

Logistică 
Legislaţia în 
domeniu 

Stabilirea priorităţilor în vederea repartizării fondurilor, 
mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar 

Anual Director 
Contabil şef 
Administrator 

Logistică 
Legislaţia în 
domeniu 

Identificarea surselor extrabugetare de finanţare prin 
promovarea programelor speciale (ECDL, închirieri de 
spaţii, etc) 

Sem. I+II Director 
Contabil şef 

Logistică 
Legislaţia în 
domeniu 

3. Coordonare 
Monitorizare 

Centralizarea situaţiilor privind alocaţia de stat 
Pentru copii şi acordarea burselor 

Sem. I Contabil şef 
Secretar 
Comisii pe probleme 

Buget  
Legislaţie 
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Funcţii Activităţi Resurse de 
timp 

Resurse umane Resurse 
materiale 

4. Control 
Evaluare 

Verificarea alocării fondurilor extrabugetare Sem. I+II Director 
Contabil şef 
CA 

Reglementări 
legale 

Verificarea burselor de merit acordate elevilor cu 
performanţe, conform legislaţiei în vigoare 

Sem. I Director 
Contabil şef 
Comisii pe probleme 

Reglementări 
legale 

Asigurarea consultanţei şi a bazei logistice disponibile 
pentru buna desfăşurare a activităţilor care permit 
obţinerea de venituri extrabugetare 

Sem. I+II Director 
Şefii comisiilor 

Logistică 

Indicatori de performanţă: 
 realizarea logisticii specifice fiecărui domeniu de activitate şi folosirea ei eficientă 

 folosirea eficientă a resurselor bugetare şi extrabugetare 

 numărul de achiziţii  şi tipul lor 

 respectarea termenelor 

 statistici 
 
 
 
 
 
 

 
Director, 

Prof. Mirela Sănduleanu 
 
 
 
 


