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P  L  A  N         M  A  N  A  G  E  R  I   A  L 
  

   Anul  şcolar 2022/2023 

 

        Pornind de la calitatea de membru al Uniunii Europene a României ce face din ţara noastră un partener în domeniul educaţiei 

şi formării profesionale la nivel european, determinând depunerea tuturor eforturilor posibile pentru diminuarea decalajului existent 

între ea şi celelalte state membre, am proiectat acest Plan managerial axat pe prioritatea impusă de necesitatea asigurării calităţii în  

educaţie printr-un demers dinamic presupune implicare şi responsabilizare, pe de o parte, precum şi gândire strategică şi control, pe de 

altă parte, transpuse în practică prin descentralizare. 

Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum şi disponibilitatea de a coopera, de a interconecta 

activităţi performante şi competitive din sfera cunoaşterii, din economie, din viaţa comunităţii. Astfel, învăţământul constituie o premisă 

a incluziunii sociale active, în contextul schimbărilor economice, sociale şi politice care se petrec pe continentul european. O zonă 

europeană deschisă a învăţământului aduce cu sine avantaje, în condiţiile respectării diversităţii, dar presupune eforturi continue în 

vederea înlăturării barierelor şi pentru dezvoltarea unei reţele de învăţământ care să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea trans-

europeană şi cooperarea.   
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BAZA  CONCEPTUALĂ 

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

 Legea Educației Naționale (Legea Nr. 1/2011) cu completări și metodologii de aplicare a acestei legi, intrate în vigoare ulterior; 

 ROFUIP aprobat prin ordinul de ministru nr. 4183/04.07.2022; 

 Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației; 

 OM 4721/2016 Statutul elevilor; 

 Legea nr. 35 / 2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ; 

 Legea 53/2003-Codul Muncii –republicată în 2011; 

 Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic. 

 H.G., O.U.G. și O.M. emise în această perioadă 

 Contractul colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățămînt preuniversitar, M.M, PS-DDS 651/28.04.2021; 

                                                       

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. 

 Adaptarea ofertei  educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să  răspundă intereselor lor de formare pe termen scurt, 

mediu şi lung. 

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

absenteismului şi a abandonului şcolar în unităţile din zonele defavorizate. 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare. 

 Analiza cauzelor, promovarea de măsuri cu privire la rezultatele slabe înregistrate de elevii noştri  la testarea naţională. 

 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.  

 OBIECTIVE STRATEGICE 
 

 Realizarea Planului managerial în concordanţă cu strategia M.E. 

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

 Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ. 

 Monitorizarea modului de desfăşurare a procesului instructiv-educativ. 

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



 Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto)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. 

 

 

 

 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

 

 Diagnoza mediului intern: 

Puncte tari: 

 toate cadrele didactice sunt calificate, bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională; 

 interes crescut al cadrelor didactice pentru formare profesională;  

 colaborare bună a şcolii cu comunitatea locală şi consiliul local prin implicarea tot mai accentuată a acestora în viaţa şcolii; 

 finalizarea şi derularea unor proiecte privind dotarea şi reabilitarea şcolilor;  

 asigurarea unui climat de colaborare destins între toate cadrele didactice. 

 

 Puncte slabe: 

 insuficienţa spaţiilor şcolare; 

 neparticiparea la olimpiadele şcolare la alte obiecte în afară de română şi matematică; 

 rezultatele slabe la examenul de  Evaluare Naţională atât la română cât şi la matematică; 

 lipsa spaţiului de depozitare a materialelor didactice; 

 lipsa unei săli de sport; 

 lipsa spaţiului pentru o bibliotecă şi o sală de lectură modernă; 

 mediocritatea ridicată în rândul elevilor. 

 

 

 

 

 



      Diagnoza mediului extern: 

 

 Oportunităţi: 

 posibilitatea îmbunătăţirii  bazei materiale  prin programele existente la nivel local şi în derulare; 

 colaborare eficientă cu comunitatea locală;  

 bună colaborare cu familiile elevilor. 

  

 Ameninţări: 

 scăderea interesului şi a motivaţiei pentru învăţare; 

 atitudinea de dezinteres a unor părinţi faţă de actul educaţional; 

 subfinanţarea şcolii datorită efectivelor reduse de elevi; 

 sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă transformare; 

 slaba motivaţie  financiară a personalului din învăţământ. 

 

 

  VIZIUNEA Şcolii Gimnaziale Spulber este educaţia de calitate orientată pe rezultate, ce să respecte autonomia individuală 

şi cea instituţională, cu accent pe prevenţia deficienţelor, generând calitatea educaţiei în mod conştient şi programatic. 

 

                   MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE - CINE ŞI CUM SUNTEM NOI?  

 

        Şcoala Gimnazială Spulber promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor, a aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil 

să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit pentru  integrarea activă şi cu succes în viaţa socială; şcoala noastră oferă un cadru coerent şi 

flexibil, adecvat, transparent pentru toţi elevii, asigură un climat de siguranţă fizică şi psihologică favorabil dezvoltării ca întreg; 

vom încuraja fermitatea, disciplina susţinută care dă naştere minţilor active  şi bunei sănătăţi. 

 

       VALORI: toţi copiii deţin capacitatea de a învăţa, de aceea obiectivul şcolii este acela al îmbunătăţirii continue a 

performanţelor lor şi a încrederii în sine prin recunoaşterea şi încurajarea  oricărei acumulări pozitive; politicile de transformare a 

organismului social într-unul democratic, de construire a statului de drept, având la bază principiile de organizare şi de funcţionare 

a economiei de piaţă; programul de reformă structurală a învăţământului românesc;copiii cât şi aspiraţiile lor nu trebuie îngrădite, 

iar profesorii trebuie să fie facilitatori şi mentori nu doar manageri, supervizori sau instructori, întreaga atenţie este concentrată 

asupra beneficiarilor interni şi externi. 



 

       Conducerea Şcolii Gimnaziale Spulber urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice prin 

încurajarea iniţiativei personale şi crearea de condiţii  optime pentru  dezvoltarea organizaţiei şcolare. Promovăm  un învăţământ în 

care toţi elevii proveniţi din mediu multicultural 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. Demersul managerial pentru anul şcolar 2020-

2021 are în vedere  realizarea idealului educaţional propus de  Legea Învăţământului şi de documentele de politică educaţională ale 

Ministerului Educaţiei Naţionale. Din această perspectivă finalităţile unităţii noastre şcolare au în vedere formarea unui absolvent în 

măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ integrat în viaţa socială.  

 

 

I. CURRICULUM 

FUNCȚIA ACTIVITATE 
ORIZONT 
DE TIMP 

RESURSE 
UMANE 

RESURSE 
MATERIALE 

Proiectare Întocmirea Raportului privind starea învățământului la sfârșitul 

anului școlar 2021/2022 

22.10 2022 Director, resp. 

comisiilor 

Rapoarte, statistici 

Întocmirea Planului Managerial al școlii 22.10.2022 Director PDI, ROFUIP 

Întocmirea planurilor manageriale pentru comisiile pe probleme și 

compartimente 

29.10.2022 Responsabilii de 

comisii 

Planul Manag. al școlii 

 

 Elaborarea graficului și a tematicii CA al școlii și al CP 04.11.2022 Director, CA Documente oficiale 

și date statistice 

Elaborarea și aplicarea testelor de evaluare inițială la disciplinele de 

învățământ: 

planuri de recapitulare 

elaborarea, administrarea și evaluarea testelor inițiale 

analiza rezultatelor în comisia metodică 

completarea planificărilor pentru luarea în considerare a testării 

inițiale 

13.09 – 

29.10.2022 

Responsabilii 

comisiilor 

Programa, metodologii 

ME 

Dezvoltarea unor programe alternative de prevenire și de recuperare 

pentru elevii cu rezultate slabe 

25.11.2022 Director, consilieri 

școlari, 

resp. de catedră 

Cataloage, rapoarte și 

informări diriginți 



Organizare Informarea elevilor din clasa a VIII-a cu privire la metodologia EN –

VIII-2023 

25.11.2022 Director, diriginți 

VIII, cadre did. 

implicate 

Metodologie, 

programe, logistică 

Stabilirea grupelor de performanță și a programelor de pregătire în 

vederea participării la olimpiadele și concursurile școlare 

25.11.2022 Responsabilii de 

Arii curriculare 

Metodologie, 

programe 

Elaborarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 

2022-2023 

10.01.2023 Director, CA, CP Planul cadru pentru 

învățământul primar și 

gimnazial 

Elaborarea proiectului CDȘ 18.02.2023 Director, 

respons.comisii 

Documente specifice 

 Organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare la nivel de 

școală, municipiu și județ 

Conf. calendar 

ME 

Director, cadre 

did. de spec. 

Metodologii, 

programe, ligistică 

Organizarea simulărilor pentru EN Conf. 

planificării 

Director, cadre 

didactice 

Metodologii, 

programe, ligistică 

Evaluările Naționale la clasele II, IV, VI, VIII Conf. 

planificării 

Director, cadre 

didactice 

Metodologii, 

programe, ligistică 

Organizarea unor sesiuni de comunicări pe școală pe diverse 

tematici și domenii 

 Director, comisie 

de organizare 

Program special 

 

Coordonare/ 

Monitorizare 

Întocmirea orarului conform normelor psihopedagogice 13.09.2022 Comisia de orar  

Asigurarea manualelor Conf. grafic ISJ Administrator de 

patrimoniu 

Depozitul de 

manuale 

Asigurarea întocmirii corecte a documentelor curriculare permanent Director, resp. 

comisii metodice 

Dosarele comisiilor 

metodice 

Monitorizarea parcurgerii curriculum-ului (comun + CDȘ) permanent Director, 

resp.comisii 

Plan de asistență la 

ore 

Analiza ritmicității notării și a frecvenței elevilor Lunar Director Cataloage, raportări 

la secretariat 

Realizarea recensământului copiilor din sector și organizarea 

înscrierilor la clasele pregătitoare și I 

Conform 

calendarului 

Director, resp. 

comisiei învăț. 

Plan de școlarizare, 

metodologie 

Control/ 

Evaluare 

Monitorizarea rezultatelor elevilor la EN și inițierea unei baze de date 

pentru realizarea de analize pertinente în viitor 

Conform 

calendarului 

Director, resp. 

CEAC, secretar, 

comisiile de 

evaluare 

Date statistice 

Urmărirea asigurării calității educației, a modului în care se 

realizează atribuțiile manageriale la nivelul colectivelor metodice și 

cadrelor didactice (individual) 

Periodic Director Planificarea activității 

comisiilor 

metodice, asist. la ore 



Întocmirea documentelor și a rapoartelor tematice curente și speciale 

solicitate de ISJ ,alți parteneri educaționali 

Permanent Director, secretariat Machete, documente 

specifice 

Întocmirea documentației necesare pentru EN Conform 

metodologiilor 

Director, 

secretariat, înv. 

cls II,IV, dir. VIII 

Metodologii 

Motivare Stimularea elevilor evidențiați la olimpiade și concursuri Periodic în 

funcție de 

calendar 

Director, CA, 

asociația părinți 

Buget, venituri proprii 

 

Dezvoltare 

profesională și 

personală 

Monitorizarea participării cadrelor didactice la cursuri care au alocate 

credite transferabile 

Permanent, 

conf. calend. 

CCD 

Resp. comisiei de 

perfecț. , directori 

Logistică, formatori 

Formarea responsabilului cu proiecte și programe. Implicarea și 

încurajarea participării cadrelor didactice în proiecte europene 

În funcție de 

situație 

Director Oferte, colaborări 

Negocierea/ 

rezolvarea 

conflictelor 

Asigurarea unui climat educațional eficient, în folosul elevilor Permanent Director, comisie 

CEAC, comisii 

specifice 

Comunicarea 

interpersonală 

Sprijinirea inițiativelor cadrelor didactice și aplanarea eventualelor 

conflicte 

Permanent Director, comisie 

CEAC, comisii 

specifice 

Comunicarea 

interpersonală 

 

 Indicatori de performanță 

Concordanță cu documentele ME. 

Atingerea standardelor specifice. 

Respectarea cadrului legislativ. 

Respectarea termenelor. 

Adecvare, eficiență, calitate. 

Număr de participanți, rezultate. 

Concordanța cu nevoile școlii și comunității. 

Competențe specifice, profesionalism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. MANAGEMENT ȘCOLAR 

 

 

 

FUNCȚIA ACTIVITATE 
ORIZONT 

DE TIMP 

RESURSE 

UMANE 

RESURSE 

MATERIALE 

Realizarea 
organigramei 
școlii în 
conformitate 
cu modificările 

Realizarea organigramei școlii   20.09.2022 Director, CA Standarde specifice 

Elaborarea documentelor comisiilor pe probleme 28.10.2022 Responsabili 
comisii 

ROFUIP 

Organizare Asigurarea resurselor umane și materiale necesare desfășurării 
activității 

13.09.2022 Director PDI, Metodologii 
specifice 

Continuarea proiectelor de parteneriat și inițierea altor colaborări Permanent Director, șefi de 
comisii 

Conform proiectelor 

 
 

 



 

 Numirea diriginților, actualizarea componenței comisiilor și a 

responsabililor, numirea coordonatorului la structuri 

01.09.2022 Director, CA ROFUIP 

Monitorizarea perticipării cadrelor didactice la Cercuri Pedagogice 

pentru informarea acestora în scopul aplicării legislației, pentru 

cunoașterea documentelor manageriale 

 Director, resp. 

comisii 

Site-ul ISJ  

Coordonare/ 

Monitorizare 

Dialog permanent cu ISJ  despre modificările survenite în încadrare Permanent Director, secretariat Logistică, agenda 

directorului (site-ul 

ISJ) 

Sprijinirea cadrelor didactice pentru înscriere la definitivat și grade 

didactice și monitorizarea derulării activităților specifice 

Permanent 

conform 

graficelor 

Director, secretariat Metodologii 

Realizarea unor întâlniri cu responsabilii comisiilor metodice (grup) și 

comisiile metodice 

Periodic, 

minim una la 

două luni 

Director, resp. 

comisii 

Grafic, agenda 

directorului 

Control/ 

Evaluare 

Verificarea eficienței cu care sunt utilizate spațiile de învățământ. 28.10.2022 Director, 

secretariat,  

Grafic 

Asigurarea menținerii condițiilor sanitare optime și a stării de sănătate 

în unitatea de învățământ. 

Permanent Director, resp. 

comisiilor pe 

probleme 

Procese verbale, note 

de control, legislație 

Punerea în aplicare a recomandărilor inspecțiilor școlare, sanitare, a 

celor efectuate de Poliție sau Pompieri, a controalelor financiare și 

stabilirea de măsuri de remediere a eventualelor deficiențe constatate la 

nivelul școlii și a structurilor 

Permanent Director, resp. 

comisiilor pe 

probleme 

Procese verbale, note 

de control, legislație 

Urmărirea eficienței utilizării resurselor financiare repartizate sau 

realizate 

Permanent Director Reglementări 

legislative 

Sprijin, recomandări pentru gradații de merit ale personalului 

didactic, didactic auxiliar 

Conform 

calendarului 

Director Metodologii 

Rezolvarea 

conflictelor 

Analize și sondaje pentru formarea unor echipe și comisii de lucru 

eficiente la nivelul școlii 

Permanent Director, CP Logistica 



 

 Luarea de atitudine (cu discreție și profesionalism) față de situații 

negative în stadii incipiente 

Conform 

solicitărilor 

sau 

semnalărilor 

Director, comisii pe 

probleme 

Comunicare eficientă 

Argumentarea și prezentarea realizărilor la activitatea de acordare a 

calificativelor 

Conform 

calendarului 

Director, resp. 

comisii 

Comunicarea 

instituțională 

Rezolvarea contestațiilor, reclamațiilor, sesizărilor prin înregistrare la 

secretariat, cercetare, soluționare conform legislației în mod 

documentat și corect 

Permanent Dorector, resp. 

comisii 

pe probleme 

Legislație, proceduri 

 

 Indicatori de performanță 

Respectarea regulamentelor. 

Adecvare la realitățile școlii. 

Existența unei organigrame funcționale. 

Implicare și responsabilizare 

 

 

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

FUNCȚIA ACTIVITATE 
ORIZONT 

DE TIMP 

RESURSE 

UMANE 

RESURSE 

MATERIALE 

Proiectare Realizarea încadrării ca urmare a aplicării activităților impuse de 
metodologia mișcării personalului didactic 

11.10.2022 Director, CA Decizii ISJ  

Stabilirea comisiilor, organizarea concursurilor pentru ocuparea 
posturilor vacante după deciziile ISJ  

Când este 
cazul 

Director, CA Legislația în 
domeniu 

Dimensionarea compartimentelor didactic-auxiliar și nedidactic în 
funcție de normativele în vigoare 

Când este 
cazul 

Director, CA, 
secretariat 

Legislația în 
domeniu 

Constituirea claselor pregătitoare, claselor I si V-VIII 13.09.2022 Director, CP ROFUIP 

Repartizarea în clase a elevilor transferați din alte școli Permanent Director, CA ROFUIP 

Actualizarea statului de funcții al școlii 04.11.2022 Secretariat Termene ISJ 

Organizare Operaționalizarea unui program de acces al corpului profesoral la 
resursele educaționale prin extinderea accesului la internet în 

școală 

Permanent Director, contabilitate Logistică 

Crearea și actualizarea continuă a bazei electronice de date pentru 
fiecare cadru didactic și didactic-auxiliar 

Permanent Cadrele didactice Logistică, sistemul 
de comunicare 



 

 Autoinstruirea sau participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare pe domeniul gestionării datelor 

Permanent Cadrele didactice Oferte de programe, 

logistică 

Coordonare/ 

Monitorizare 

Realizarea fișei postului pentru personalul nedidactic, stabilirea 

sectoarelor de curățenie 

28.10.2022 Director  Legislația 

Circulația informațiilor școală - ISJ  privind datele de personal Permanent Director, secretariat Logistică 

Organizarea colectivelor și desemnarea responsabililor 

și responsabilităților. 

11.09.2022 Director, resp. de 

comisii 

ROFUIP 

Întocmirea planului managerial al comisiilor 28.10.2022 Resp. de comisii ROFUIP 

Emiterea deciziilor pentru responsabilii de comisii metodice și de 

comisii pe probleme și a deciziilor privind componența acestor 

comisii 

28.10.2022 Director, CA, 

secretariat 

ROFUIP 

Realizarea fișei postului pentru personalul didactic și didactic- 

auxiliar 

28.10.2022 Director, secretariat Legislație 

Monitorizarea participării cadrelor didactice la procedurile de 

dobândire a gradelor didactice 

Conform 

calendarului 

Director, resp. cu 

perfecționarea 

Logistica 

Organizarea și monitorizarea ședințelor cu părinții pe clase în 

vederea constituirii comitetelor de părinți pe clasă și ulterior pe 

școală 

07.10.2022 Director, diriginți, 

învățători 

Graficul ședințelor, 

procese verbale 

Organizarea serviciului cadrelor didactice pe școală, coridoare și 

curtea școlii 

18.09.2022 Responsabilul 

comisiei 

Grafic, orar 

Evaluarea anuală a personalului didactic, didactic-auxiliar și 

nedidactic 

Iunie- 

august 2023 

Director, CA, 

responsabili comisii 

Metodologii 

Motivare Repartizarea echitabilă, în conformitate cu prevederile legale a 

sarcinilor în cadrul școlii, compartimentelor și al comisiilor 

metodice 

Permanent Director, responsabili 

comisii 

Procese verbale, 

rapoarte 

Monitorizarea distribuirii la termen a drepturilor judecătorești, a 

salariilor și stimulentelor ocazionale legale 

Permanent Director, CA Logistica 

Asigurarea cadrului instituțional pentru participarea personalului la 

procesul decizional prin activitatea în comisii, Consiliul pentru 

Curriculum, CA, comisii pe probleme, CP 

Permanent Director Comunicarea 

intrainstituțională 



 

 Asigurarea funcționalității Consiliului Elevilor Permanent Consilierul educativ Comunicarea 

intrainstituțională 

Organizarea de întâlniri periodice ale elevilor cu conducerea școlii Periodic Director, 

Consilierul educativ 

Comunicarea 

intrainstituțională 

Încurajarea unei culturi organizaționale corecte, care să stimuleze 

comunicarea deschisă în cadrul microgrupului părinți - cadre 

didactice - elevi ai școlii 

Permanent Toți componenții 

microgrupului 

Comunicarea 

intrainstituțională 

 

 Indicatori de performanță 

Date statistice. 

Respectarea standardelor. 

Promptitudine. 

Calitate. 

Legalitate. 

Număr de participanți, rezultate. 

Statistici. 

Eficiență. 

 

IV. PERFECȚIONARE. EDUCAȚIA PERMANENTĂ 

 

FUNCȚIA ACTIVITATE 
ORIZONT 

DE TIMP 

RESURSE 

UMANE 

RESURSE 

MATERIALE 

Proiectare Realizarea unei evidențe a programelor de perfecționare în derulare 11.11.2022 Director, coord de 
proiecte și progr., 

resp cu perfecț. 

Logistică 

Planificarea colaborării școlii cu instituții culturale, agenți economici, 
alte școli 

Când este 

cazul 

Director, resp cu 
proiecte 

Legislație specifică 

Prezentarea ofertei CCD cu privire la cursuri și programe de formare 21.10.2022 Resp cu perfecț. Site-urile CCD și ISJ 

Prezentarea (cadrelor didactice și elevilor) ofertei liceelor vocaționale, 
ofertei cluburilor sportive din municipiu, ofertei altor organizații sau 

asociații care activează în domeniul educațional 

Când este 
cazul 

Director, consiliul 
pentru 

curriculum, 

diriginți 

Pliante și alte 
materiale 

Cuprinderea în programul ”Zilele școlii” a unor întâlniri, 
simpozioane cu efect în educația permanentă 

Conform 
calendarului 

Director, coord. 
de proiecte și 

progr. 

Calendar activități 

Organizare Asigurarea cunoașterii în rândul cadrelor didactice care sunt la 
începutul carieri a reglementărilor privind etapele formării 

Ocazional Director, cadre 
did. cu 
experiență 

LEN 



 

 profesionale (stagiatură, definitivat, gr.II. gr.I, doctorat), evoluția în 

ierarhie 

   

Stimularea și consilierea cadrelor didactice pentru a participa la 

programe de formare pentru Consiliere Școlară și activități 

extrașcolare 

Conform 

ofertei 

Director, coord. de 

proiecte 

și progr. 

Oferta de formare 

Prezentarea metodologiei și sprijinirea întocmirii dosarelor pentru de 

merit 

Conform 

graficului 

Director, CP Metodologia 

Coordonare/ 

Monitorizare 

Colaborarea cu sindicatele în vederea respectării legislației muncii Permanent Director,CA Legislație specifică 

Sprijinirea cadrelor didactice implicate în perfecționare și forme ale 

educației permanente prin organizarea orarului 

11.09.2022 Resp.comisei pt. 

orar 

Logistică 

Realizarea periodică a unor rapoarte Conform 

calend. 

Director, coord. de 

proiecte șiprogr. 

Legislație specifică 

Evaluarea impactului programelor de formare continuă a cadrelor 

didactice asupra calității activității didactice și asupra dezvotării 

mediului școlar 

 Director, resp. 

CEAC 

Legislație specifică, 

logistică 

Motivare Identificarea și valorificarea eficientă a resurselor oferite  Director, coord. de 

proiecte și 

progr., resp. perf. 

Oferta de formare 

Consilierea cadrelor didactice pentru elaborarea de proiecte   Director, coord. de 

proiecte și 

progr., resp. perf. 

Comunicare 

intrainstituțională 

Implicare/ 

Participare 

Participarea la activități înscrise în CAEJ și CAEN- 2022/2023 Conform 

calendarului 

Coord. de 

proiecte și progr. 

Calendarul CAEJ și 

CAEN 

Organizarea și participarea la întâlniri, mese rotunde cu diverși factori 

sociali interesați și stabilirea de parteneriate și programe 

comune 

Când este 

cazul 

Coord. de proiecte 

și progr. 

Invitații, oferte 

Formarea și 

dezvoltarea 

echipelor 

Perticiparea cadrelor didactice din școală în grupe de lucru sau ca 

perteneri la diverse programe și proiecte interșcolare municipale 

 Director, coord. 

de proiecte și progr. 

Calendar, programe de 

parteneriat 

Dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și atitudinii cadrelor 

didactice pentru dezvoltarea unei societăți democratice, cu conexiuni 

europene, bazate pe cunoaștere 

 Director, coord. 

de proiecte și 

progr., resp. perf. 

Oferta de programe 



 

 

 Indicatori de performanță  

Atingerea standardelor propuse. 

Număr de programe de formare. 

Număr de participanți. 

Legalitate. 

Rezultate calitative și cantitative 

 

V. NORMARE. SALARIZARE. EVIDENȚA INFORMATIZATĂ 

FUNCȚIA ACTIVITATE 
ORIZONT 

DE TIMP 

RESURSE 

UMANE 

RESURSE 

MATERIALE 

Proiectare Proiectarea bazei de date operaționale 09.12.2022 Director, 

secretariat, resp. 

CEAC 

Baza de date, 

logistica 

Aplicarea normării personalului didactic, didactic-auxiliar și 

nedidactic 

24.02.2023 Director, CA Legislația 

Elaborarea unui plan privind asigurarea cu diplome, ecusonul școlii 

afișe pentru prezentarea școlii în veserea atrageii copiilor ptr. CP 

Anual Director, 

secretariat 

Buget 

Organizare Asigurarea funcţionalităţii reţelei interne de calculatoare Permanent Director, 

secretar 

Logistică 

Asigurarea cu cataloage, tipizate, carnete de note, registre matricole 25.09.2022 Director, 

secretariat 

Buget 

Întocmirea situațiilor statistice și validarea acestora în CP, CA Conf. 

programărilor 

ISJ 

Director, 

secretar, învăț. 

diriginți, CP 

Baza de Date 

Națională a Educației 

Aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 

2022-2023 

Termenele 

ISJ 

Director, secretar Agenda directorului 

site-ul ISJ 

Întocmirea datelor informative privind personalul, fondul de salarii, 

REVISAL. Relația cu ITM 

Lunar Director, secretar, 

contabil 

State de personal, 

state de funcții 

Elaborarea proiectului de buget și a a proiectului de achiziţii şi dotări Conf. 

legislației 

Director, 

contabil,  

Legislaţia în 

domeniu 

Valorificarea, actualizarea și exploatarea bazelor de date și 
inventarelor 

 Director, Baza de date, logistică 



 

 Identificare surselor extrabugetare de finanțare  Director, CA, 

contabilitate 

Situaţii, logistică, 

legislaţia în domeniu 

Coordonare/ 

Monitorizare 

Monitorizarea activităților tehnice pentru EN și admiterea în liceu  Director, comisii, 

secretar 

Sisteme informatizate 

specifice 

Participarea secretarului, contabilei la ședințe și instruiri pe probleme 

privind normarea-salarizarea-fiscalitatea 

La solicitare Director Legislația specifică 

Control/ 

Evaluare 

Verificarea modului de realizare a pontajului, a statelor de plată Lunar Director Legislație specifică 

Respectarea legislației privind achiziția de mijloace materiale  Director, contabil, 

com. pe probleme 

Legislaţia în domeniu 

Impicare/ 

Participare 

Inițierea unor activități de instruire și formare pentru obținerea de 

venituri extrabugetare prin ofertă de servicii 

 Director, CA Reglementări legale 

Inițierea unor activități de instruire cu personalul implicat în activități 

privind gestionarea bazelor de date, normare și salarizare 

 Director Legislație specifică 

 

 Indicatori de performanță  

Raportări periodice. 

Funcționalitate, eficiență. 

VI. PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI PROGRAME COMUNITARE 

Respectarea termenelor. 

Respectarea legii. 

Statistici. 

 

 

 

FUNCȚIA ACTIVITATE 
ORIZONT 

DE TIMP 

RESURSE 

UMANE 

RESURSE 

MATERIALE 

Proiectare Organizarea de întâlniri, elaborarea şi aplicarea sondajelor de opinie 

şi a chestionarelor pentru stabilirea priorităţilor 

 Director, coord. 

programe 

Comunicare 

interinstituţională 

Utilizarea sistemului informațional, a ofertelor sosite în școală pe 

adresa de e-mail 

 Director, coord. de 

programe 

Comunicare 

interinstituţională 



 

Organizare Colaborarea cu ISJ şi administraţia locală în iniţierea, derularea şi 

monitorizarea proiectelor şcolare, a activităţilor educative şi 

extraşcolare 

 Director, coord. de 

programe 

Comunicare 

interinstituţională 

Menținerea relațiilor permanente cu mass-media permanent Director, CA Corespondența şcolii 

Coordonare/ 

Monitorizare 

Stabilirea de legături cu autoritățile locale, agenți economici, instituții 

de culrură, ONG-uri 

 Director Legislație, logistică 

Evaluarea articolelor apărute în mass-media locală din perspectiva 

modului cum acestea afectează imaginea școlii 

Când este 

cazul 

Director, CA, cadre 

didactice 

Logistică 

 

 Indicatori de performanță 

Respectarea legislației în domeniu. 

Calitatea comunicării. 

Statistici, rapoarte. 

VII. ACTIVITATEA TEHNICO-ADMINISTRATIVĂ ȘI ARHIVA 

ȘCOLII 

Adecvare față de nevoile specifice. 

Promptitudine și coerență. 

Comunicare eficientă. 

Analiză de conținut 

 

FUNCȚIA ACTIVITATE 
ORIZONT 
DE TIMP 

RESURSE 
UMANE 

RESURSE 
MATERIALE 

Proiectare Efectuarea analizei privind necesarul de reparații curente Permanent Director  

 

Verificarea 

inventarului școlii 

Efectuarea analizei privind stadiul lucrărilor de reparații și investiții Conform 

derulărilor 

Director 

 

Situații de lucrări, 

raportări 

Elaborarea unui plan de dotare cu mobilier și echipamente 26.05.2023 Director Verificarea 

inventarului, 

legislația în domeniu 

Stabilirea priorităților pentru eventuala suplimentare bugetară de 

sfârșit de an 

09.12.2022 Director, 

contabil , cadre.did 

Verificarea 

inventarului școlii 



 

 Elaborarea proiectului de buget și a planului de achiziții și dotări Conform 

termenelor 

Director, CA, 

contabilitate 

Logistică, legislația în 

domeniu 

 Stabilirea priorităților în vederea repartizării fondurilor, a mijloacelor 

fixe și a obiectelor de inventar 

Când este 

cazul 

Director, contab. 

 

Legislația în 

domeniu 

Coordonare/ 

Monitorizare 

Centralizarea situațiilor privind acordarea burselor, selectarea 

materialelor din dosarele comisiilor și compartimentelor, din 

documentele directorilor și compactarea pentru arhivare 

 Director, secretar, 

resp. cu 

arhiva 

Lagislația în domeniu 

Control/ 

Evaluare 

Verificarea alocării fondurilor extrabugetare după priorități pentru 

asigurarea bunei funcționări a unității de învățământ 

 Director, CA Reglementări legale 

Dezvoltare 

profesională 

Participare la cursuri de management financiar și alte perfecționări în 

domeniu pentru personlul nedidactic sau didactic-auxiliar 

Conform 

ofertelor 

Director Oferta de programe 

Asigurarea consultanței și a bazei logistice disponibile pentru buna 

desfășurare a activităților care permit obținerea de venituri 

extrabugetare 

 Director Legislația în domeniu 

Negocierea și 

rezolvarea 

conflictelor 

Monitorizarea activităților pentu obținerea contractelor de 

sponsorizare și a fondurilor extrabugetare 

 Director Comunicare 

interinstituțională 

Argumentarea și negocierea utilizării fondurilor astfel încât să se 

evite apariția unor conflicte la nivelul școlii 

În funcție 

de situații 

Director Comunicare 

interinstituțională 

 

 Indicatori de performanță 

Raportări periodice. 

Funcționalitate, eficiență. 

Respectarea termenelor. 

Respectarea legii. 

 

Pe baza prezentului plan managerial vor fi întocmite următoarele documente: Planul operaţional, Tematica și graficul CA, Tematica și graficul CP, 

Planurile manageriale ale comisiilor, Graficul de asistențe, Planul activităților extrașcolare. 

 

DIRECTOR, 

Prof. Alin-Marian Măciucă



 


