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ARGUMENT 

 

Odată cu  intrarea României în Uniunea Europeană, statutul ţării s-a schimbat fundamental în 

toate domeniile de activitate. 

Noul statut de ţară comunitară presupune, printre altele, şi un sistem de învăţământ compatibil 

cu sistemele de învăţământ din ţările membre ale Uniunii Europene.  

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

în sistemul de învăţământ preuniversitar:  

 

1. Descentralizarea sistemului de învăţământ: 

 eficientizarea activităţii 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 curriculumu-lui educaţional; 

 monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu accent 

pe adaosurile progresive ale învăţării; 

 monitorizarea săptămânală a activităților de instruire pe grupe de excelență; 

 evaluarea internă a rezultatelor; 

 evaluarea externă a rezultatelor. 

 

3. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice: 

 formarea conducerii şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi asigurarea 

calităţii; 

 creșterea calității dezvoltării profesionale; 

 perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi masterate; 

 alte programe ale ISJ şi CCD pentru toate cadrele didactice. 

 

 

 



  

 

1. BAZA  CONCEPTUALĂ. 

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

 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

 Legea privind Statutul Personalului Didactic. 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unitaţilor de învăţmânt preuniversitar . 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.C.T.S 

 Programul de Guvernare, capitolul Educaţie. 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

 Raportul privind starea învăţământului în anul şcolar 2015/2016 

 

2. VIZIUNEA 

Construim personalitatile elevilor astfel incat sa devina adaptabili in societate, preluand 

invataturi pe tot parcursul vietii, invatand pentru viitor. 

 

3. MISIUNEA 

 
In  scoala noastră, alaturi de comunitate, formăm individul de mâine: adaptabil, creativ, 

sociabil, capabil să-şi valorifice oportunităţile oferite în vederea integrării sociale. 

 

4. ANALIZA S.W.O.T 

 

Resurse curriculare 

Puncte tari Puncte slabe 

- Elaborarea planului managerial la nivelul scolii 

si la nivelul fiecarei comisii metodice 

- Elaborarea planificarilor anuale, semestriale si a 

unitatilor de invatare conform metodologiilor 

- Stabilirea graficului de inspectii la clasa si a 

obiectivelor urmarite 

- Realizarea inspectiilor la clasa de catre directori 

si sefii comisiilor metodice si propunerea unor 

masuri pentru remedierea neajunsurilor intalnite 

- Stabilirea unor actiuni pentru analiza periodica a 

rezultatelor obtinute pe parcursul anului scolar 

in cadrul procesului instructiv-educativ si in 

reducerea absenteismului in conditiile sustinerii 

reformei educationale 

- Actiuni de prezentare si dezbatere a noutatilor 

in domeniul legislatiei privitoare la invatamant 

- Elaborarea planului de activitati educative 

scolare si extrascolare si realizarea acestuia 

- Atingerea în mare parte a finalităţilor specifice, 

- Programe şcolare încărcate; 

- Interesul scăzut al elevilor pentru 

disciplinele la care nu susţin testare; 

- Nu exista material didactic gratuit suficient 

si modern 

- Slaba utilizare a platformei AEL in 

procesul de predare-invatare 

 



  

pe niveluri de şcolaritate ; 

- Scheme orare realizate eficient de comisia de 

elaborare a schemelor orare; 

- Cunoaşterea de către profesori, elevi şi familie a 

planului cadru de  învăţământ, a ghidurilor de 

evaluare şi a manualelor alternative; 

- La nivelul fiecărei catedre există portofolii cu 

axiliare curriculare, ghiduri de aplicare a 

programei, culegeri de probleme şi teste; 

- Existenta laboratoarelor de fizica, chimie, 

biologie, informatica, functionale; 

- Predarea in scoala a limbii franceze ca a doua 

limba de studiu si a limbii engleze ca prima 

limba de studiu (pentru toate clasele); 

- Scoala este centru de testare nationala; 

- Pregatire suplimentara cu elevii claselor a VIII-

a, in vederea sustinerii testelor nationale si cu 

ceilalti elevi capabili de performanta, in vederea 

participarii lor la olimpiade si alte concursuri; 

- Rezultate deosebite obtinute in fiecare an scolar 

la examenul de admitere in liceu, la olimpiadele 

scolare si la alte concursuri; 

- Biblioteca scolii are peste 12000 de volume; 

- Existenta revistei scolare; 

- Pozitia scolii in centrul municipiului; 

- Conectarea la internet, contabilitate- secretariat 

si directiune; 

- Scoala este implicate in proiecte educationale la 

nivel local si judetean; 

 nivelul de pregătire al cadrelor didactice oferă 

posibilitatea abordării unei palete largi de 

discipline în oferta curriculare; 

 disciplinele de învăţământ din TC sunt foarte 

bine încadrate cu învăţători / profesori şi 

beneficiază de mijloace de învăţământ necesare; 

 promovabilitate peste 98%; 

 toţi absolvenţii cuprişi în ciclul inferior al 

liceului; 

 rezultate bune la evaluarea naţionale 2017, la 

concursurile şcolare (olimpiade, alte conc.); 

 elevii de clasa a VIII-a au o bună pregătire de 

cultură general şi abilitaţi de operare pe 

calculator; 

 Disponibilitatea autoritarii locale de a sprijinii 

dezvoltarea mediului educaţional 

Oportunităţi Factori de risc (Ameninţări) 



  

 

Resurse umane 

 

 
Puncte tari Puncte slabe 

- încadrarea şcolii cu personal calificat la toate 

disciplinele de învăţământ; 

- participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare continuă este tot mai numeroasă; 

- multe cadre didactice au finalizat o facultate sau 

urmează mastere; 

- cadre didactice implicate în activităţi ştiinţifice 

şi metodice în foarte mare măsură; 

- cadre didactice care fac parte din comisii la 

nivelul ISJ (metodişti), responsabile de cercuri 

pedagogice sau care elaborează subiecte pentru 

olimpiade; 

- număr mare de cadre didactice cu gradul I, II; 

- preocupare pentru obţinerea de performanţe în 

activitatea cu elevii; 

- cadre didactice formate prin programe naţionale; 

- organizarea foarte bună a activităţilor la nivelul 

comisiilor; 

- personal didactic auxiliar pregătit şi disponibil 

pentru activitatea pe care o desfăşoară; 

- relaţii cadru didactic-elev, conducere-cadru 

didactic, conducere personal did. aux., nedid. , 

şcoală-familie sunt foarte bune; 

- toti absolventii scolii sunt inscrisi la licee; 

- existenta sistemului de gestionare a datelor si 

informatiilor; 

- implicarea în actul decizional a unui număr cât 

mai mare de cadre didactice ; 

- implicarea managerului în responzabilizarea 

cadrelor didactice şi a personalului de a recepta 

noul; 

- diseminarea experienţelor pozitive se face 

cu dificultate sau deloc; 

- există fluctuaţie a cadrelor didactice ce 

afectează principiul continuităţii şi care 

are efecte şi asupra calităţii educaţiei; 

- scăderea populaţiei şcolare (la sfârşitul 

clasei a IV-a); 

- sprijin insuficient al familiilor elevilor; 

- dezinteresul unor elevi faţă de activitatea 

de formare şi învăţare; 

 

 

 

- Cursuri de formare continua a cadrelor didactice 

pentru stimularea creativitatii profesionale si 

pentru operare pe calculator; 

- Proiecte scolare in derulare; 

 Colaborarea cu mass-media locala, pentru a face 

cunoscute activitatile desfasurate de scoala si 

rezultatele obtinute; 

 posibilitatea învăţării a 2 limbi străine; 

 posibilitatea formării deprinderii de utilizare a 

calculatorului; 

 posibilitatea elevilor de clasa a VIII de a obţine 

burse pentru rezultate f. bune;  

 pregătirea suplimentară pentru testările 

naţionale şi performanţă; 

 posibilitatea de a participa la activităţile de 

perfecţionare, formare la nivel judeţean, 

naţional; 

 încărcătura programelor şcolare; 

 insuficienţa resurselor financiare pentru 

dotarea cu mijloace de învăţământ pe 

măsura necesarului la standardele vizate 

de şcoală; 

 Instabilitatea legislativă si a 

curriculumului in sistemul de invatamant; 

 Programa scoalara foarte incarcata si 

uneori neadecvata cerintelor actuale; 

 Scaderea numarului de ore la unele 

discipline; 

 Orarul foarte incarcat al elevilor; 



  

 

Oportunităţi Factori de risc (Ameninţări) 

- posibilitatea de stimulare a cadrelor didactice 

cu performanţe în activitate prin premii, 

distincţii, salarii şi gradaţii de merit; 

- asigurarea posibilităţii de participare la 

activităţile de formare şi perfecţionare a 

cadrelor didactice; 

- valorificarea experienţei cadrelor didactice care 

au urmat cursuri de formare; 

- îmbunătăţirea comunicării în cadrul şcolii (la 

nivel de catedră între catedre); 

- realizarea de parteneriate cu şcoli din ţară în 

programe educative; 

- Sprijin acordat elevilor care provin din familii 

defavorizate; 

- organizarea de activităţi educative atractive şi 

eficiente atât pentru elevi cât şi pentru părinţi; 

 

- există încă cadre didactice care nu au 

înţeles corect că şcoala trebuie să satisfacă 

nevoile elevilor şi aşteptările familiei; 

- interesul dirijat al elevilor şi părinţilor spre 

anumite discipline de învăţământ şi 

neglijarea altora; 
- influenţa mediului extern poluant 

(folosirea excesivă a calculatorului,unele 

emisiuni,filme TV,lipsa de supraveghere); 

- lipsa de motivaţie pentru activităţile 

extraşcolare; 

- scăderea motivaţiei şi interesului pentru 

activităţile profesionale (colaborare cu 

părinţii, perfecţionarea, activităţile 

extracurriculare, confecţionarea 

materialelor didactice, pregătirea cu 

profesionalism a lecţiilor etc.) 

 

Resurse materiale şi financiare 

 
Puncte tari Puncte slabe 

- spaţiul de şcolarizare se prezintă în mare parte în 

condiţiibune iar nivelul de confort în şcoală este 

ridicat;  

- cabinetul de informatică este bine echipat 

cucalculatoare;  

- laboratoarele de biologie, chimie, fizică sunt 

f.bine echipate cu mijloace de învăţământ şi 

materiale didactice; 

- biblioteca şcolii este bine organizată, funcţională 

şi dispune de un fond de carte ce acoperă în 

mare măsură solicitările la toate disciplinele de 

învăţământ;  

- reţeaua de calculatoare este extinsă în toată 

şcoala şi f. eficientă; 

- cabinetul de religie are o funcţionare bună; 

- bugetul şcolii acoperă necesarul mediu de 

funcţionare; (plaţi burse, materiale, reparaţii); 

- Burse pentru elevi (burse sociale, pentru orfani, 

pentru elevi care provin din familii 

monoparentale, burse medicale); 
- există resurse extrabugetare bune; 

- folosirea eficienta a fondurilor primite de la 

Consiliul Local; 

- Dotarea cu calculatoare pentru aplicarea 

platformei AEL; 

- lipseşte o sală de festivităţi; 

- slaba preocupare pentru informare şi 

documentare a cadrelor didactice în 

vederea obţinerii unor fonduri pentru 

îmbunătăţirea ambientului clasei, şcolii 

sau chiar fonduri europene prin proiecte; 

- Scoala functioneaza intr-un local vechi, 

aceasta ducand la costuri mari pentru 

intretinerea cladirii; 

- Instalatii foarte vechi; 

- Implicarea slaba a majoritatii parintilor; 

- Baza materiala insuficienta si invechita; 

- uzura fizică şi morală a unei părţi din 

materialul didactic ; 

- Lipsa material didactic modern; 

- sala de sport nu este dotată cu suficiente 

mijloace de învăţământ; 

- fondurile băneşti nu sunt suficiente 

pentru stimularea cadrelor didactice şi 

elevilor, pentru achiziţionarea unor 

echipamente şi materiale didactice, 

pentru întreţinerea spaţiilor şcolare; 

- lipsa unor spaţii pentru activităţi 

extracurriculare; 

 

Oportunităţi Factori de risc (Ameninţări) 

- în perspectiva descentralizării învăţământului 

implicarea mai mare a C.A.;  

- finanţarea per elev; 

- programe pentru modernizări, dotări - prin 

proiecte;  

- insuficienţa resurselor financiare pentru 

realizarea obiectivelor şcolii şi nealocarea 

lor la timpul potrivit; 

- insuficienţa resurselor proprii pentru a 

acoperi acţiuni de avergură (mobilier) care 



  

- acordare de burse pentru elevii cu probleme 

financiare dar şi pentru cei cu rezultate 

deosebite;  

- realizarea unei baze de date elevi, cadre 

didactice utilă;  

- procesul de profesionalizarea a carierei 

didactice şi manageriale; 

- parteneriat cu comunitatea locală : Primărie, 

părinţi, ONG-uri, firme  in vederea obtinerii 

unor fonduri extrabugetare; 

- posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în 

activităţi de întreţinere şi modernizare a şcolii; 

- găsirea resurselor financiare extrabugetare 

pentru dotarea  şcolii prin contracte de 

sponsorizare şi parteneriate specific; 

- existenţa unor spaţii ce pot fi închiriate în 

scopul obţinerii unor fonduri băneşti; 

 

nu pot fi realizate de la bugetul de stat/ 

local; 
- lipsa unei planificări de alocare a 

resurselor financiare pe an îngreunează 

elaborarea unei strategii; 

- ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice conduce la uzura morală a 

echipamentelor existente; 

- Bugetul redus al Consiliului Local; 

- Legislatia, care nu incurajeaza destul pe 

agentii economici sa sponsorizeze; 

- Numarul mic al agentilor economici 

prosperi care sa fie interesati de sprijinirea 

scolilor; 

- Imposibilitatea anticiparii cresterii ratei 

inflatiei; 

- Pauperizarea unor familii din arealul scolii 

datorita pierderii locurilor de muncă; 

 

Relaţiile comunitare 

 
Puncte tari Puncte slabe 

- o colaborare bună cu responsabilii comitetului de 

părinţii pe şcoală ; 

- colaborarea permanentă cu Primăria, Consiliul 

local, Casa de cultură, Palatul Copiilor, 

Bibliotecă şi alte instituţii; 

- Participarea şcolii la programe organizate de 

Primărie. Consiliul Local, Casa decultură, 

Bibliotecă,Poliţie, Biserică, alte organizaţii; 

- participarea şcolii la programe iniţiate de aceştia 

în calitate de partener sau programe în care 

aceştia devin parteneri;  

- reprezentarea Consiliului Local în C.A. al şcolii; 
- Colaborarea cu diferite teatre: „Al. Davila”, 

„Aşchiuţă”; 

- în şcoală se derulează numeroase programe de 

parteneriat: 

 Programul Eco-Şcoală; 

 Programul de prevenire şi combatere a 

consumului de droguri; 

 Program de prevenire şi combatere a 

traficului de fiinţe umane(în colaborare cu 

Poliţia, Direcţia de Sănătate Publică şi centrul 

Antidrog din cadrul Prefecturii); 

 Program de prevenire şi combatere a 

delincvenţei juvenile - în colaborare cu Centrul 

de Reintegrare Socială şi Supraveghere; 

- dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se 

realizează şi prin intermediul serbărilor şcolare; 

- contactele cu diverse instituţii pentru realizarea 

unor activităţi extracurriculare precum : 

excursii, vizite la muzee, vizionări de 

spectacole, acţiuni contabile cu cămine de 

- dificultăţi în atragerea sponsorilor; 

- slaba participare a unor  parintilor la 

activitatile scolii; 

- legăturile cu firme şi licee în vederea 

realizării unei orientări vocaţionale    

adecvate sunt insuficiente şi necoordonate ; 



  

bătrâni, orfelinate etc., introduc elevii în mediul 

comunitar şi contribuie la socializarea lor. 

Oportunităţi Factori de risc (Ameninţări) 

- buna colaborare cu ISJ Argeş, şi unităţi conexe 

CCD, CJRAE, alte unităţi şcolare; 

- pătrunderea publicaţiilor şcolare în mediul 

şcolar, local şi alte instituţii; 

- creşterea nivelului de implicare şi a rolului 

comunităţii locale în luarea deciziilor privind 

dezvoltarea şcolii; 

- schimburi cu şcolii din străinătate în cadrul 

programului Erasmus; 
- o bună colaborare cu media locală pentru 

menţinerea imaginii şcolii la cote ridicate; 

- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii 

de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, ONG, 

Biserica, Poliţia, instituţii culturale); 

- realizarea unor proiecte de parteneriat 

educational cu alte institutii de invatamant, 

institutii de arta si cultura, ONG etc. 

- dificultăţile materiale ale părinţilor duc la 

diminuarea sprijinului pe care îl acordă 

şcolii; 

- influenţa mediului extern poluant; 

- interesul dirijat al elevilor şi părinţilor mai 

mult spre notare decât spre cunoştinţelor 

acumulate datorită modului în care se face 

admiterea; 

- instabilitatea la nivel social şi economic a 

instituţiilor potenţial partenere ; 

- slaba informare privind specificul şi 

inadecvarea activităţilor propuse de către 

instituţiile partenere.   

 

 
 

 

5.ANALIZA PEST 

 

A. Factori Politico-Legali 

 
 deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare,evaluare şi consiliere; 

 liberalizarea unor sectoare, şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor programe la 

nivel guvernamental cu impact în activitatea educaţională (piaţa cărţii şi manualelor, 

achiziţiile de material didactic,programe de formare a personalului); 

 existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele 

europene şi internaţionale; 

 sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin 

proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene - 

programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, 

îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat); 

 finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi -Programul 

guvernamental „Lapte - Corn", Programul „Euro 200", ,,Fructe-mere” acordarea burselor 

pentru elevii capabili de performanţă; 

 existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu 

finalităţi de educaţie şi formare profesională; 

 cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale. 

 

a) Legislaţia muncii: 
 permite angajarea de către şcoală a personalului calificat şi a specialiştilor pentru      

compartimentele deficitare; 

 nu permite eliberarea din funcţie a cadrelor didactice cu performanţe scăzute. 

 

b) Activitatea partidelor politice  
 toate partidele politice promovează măsuri si politici educaţionale menite să continue 

dezvoltarea si modernizarea sistemului ; 



  

  lipsa de continuitate a masurilor de reformă datorată alternanţei partidelor la guvernare.  

  stimularea creşterii natalităţii prin facilităţile acordate mamelor pentru creşterea copiilor. 

 

c) Activitatea de lobby 
 părinţii reprezintă un factor important în prezentarea realizărilor şcolii şi a performanţelor 

instructive-educative 

 cadrele didactice din învăţământul primar colaborează cu părinţii viitorilor şcolari din 

circumscripţie şi nu numai, prezentând principalele realizări în activitatea instructiv-educativă şi 

performanţele obţinute de elevi. 

 

B.Factori economici 

 

a) Activitatea economică 
 reducerea activităţii economice a unor mari întreprinderi influenţează bugetele familiilor cu 

copii; 

 reducerea salariilor şi criza socio-politico-economică in ansamblu ei influenţează bugetele 

familiilor cu copii; 

 apariţia unor firme private cu productivitate bună oferă oportunităţi de sponsorizare a şcolii; 

 creşterea ratei şomajului pe fondul orientarii tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice 

şi nu spre şcolile profesionale, deşi cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte oferta; 

 descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel 

încât unităţile şcolare să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman şi material de 

care dispun; 

 orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a proiectelor; 

 migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din 

partea pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii. 

 

 

b) Politica monetară şi valutară 
 fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valorile de referinţă afectează contractele de 

achiziţii pe termen mediu şi lung. 

 

c) Venitul disponibil al familiei 
 scăderea veniturilor familiei generează demotivarea elevilor. 

 

C.Factori socio-culturali 
 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ; 

 creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea 

rateiinfracţionalităţii în rândul tinerilor, creşterea ratei divorţialităţii; 

 oferta educaţională adaptată intereselor elevilor; 

 aşteptările comunităţii de la şcoală; 

 rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională; 

 cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru programe 

de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de învăţământ în furnizori de servicii 

educaţionale; 

 atitudine pozitivăfaţă de muncăa majorităţii elevilor si părinţilor; 

 majoritatea elevilor provin din familii cu pregatire medie si superioară; 

 în comunitate coexistă armonios populaţii de etnii diferite;  
 coexistenţa paşnică între indivizi aparţinând diferitelor religii.  

 

D.Factori tehnologici    



  

 civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp,cunoştinţele să fie 

actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor 

didactice; 

  răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet, 

televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp 

scurt; 

 rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot parcursul 

vieţii, şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă a carierei; 

 generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI) conduce la modernizarea 

actului educaţional tradiţional; 

Tehnologicul se oglindeşte într-o desfăşurare bună a procesului instructiv-educativ, şcoala oferă 

baza materială şi condiţii specifice pentru realizarea unei instruiri adecvată nevoilor tânărului, pentru 

formarea sa ( resursele financiare, din păcate, nu răspund intru totul cerinţelor şcolii pentru o reală 

dezvoltare a capacităţilor tânărului de azi,ca reprezentant al societăţii de mâine). 

Şcoala Gimnazială “Tudor Arghezi”” este dotată cu un laborator de informatică ce conţine 16 

calculatoare AEL, astfel că majoritatea elevilor beneficiază de ore – operare PC  

Există în şcoală o reţea de telefonie fixă (Romtelecom), televiziune prin cablu, Internet. 

Şcoala beneficiază de o platformă pentru gunoaie şi deşeuri selective rezultate în urma 

activităţilor desfăşurate prin care se asigura o mai bună ecologizare a clădirii şi curţii.  

Menţionăm că există o strănsă colaborare cu serviciile de salubritate locale. 

 

Dotarea, baza materială  
 1 clădire funcţională, cu toate dotările şi utilităţile necesare desfăşurării procesului instructiv-

educativ. 

 Săli de clasa dotate cu mobilier adaptat vârstei elevilor. 

 acces la Internet şi televiziune prin cablu.  

 

 

E. Factori ecologici 
 

 integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea 

mediului de către unităţile şcolare; 

 educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară; 

 prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu 

prin implicarea în proiecte ecologice; 

 economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să se 

protejeze mediul înconjurător. 

În acest sens şcoala noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de 

cadrele didactice sau de partenerii sociali (EcoScoala, Să învăţăm despre pădure, Educaţia pentru 

sănătate, Tineri reporteri pentru mediul înconjurător). 

 

 Concluziile şi interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de 

acţiune strategică a Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi”" pentru perioada 2014-2018. 

 

1. OBIECTIVE STRATEGICE 

 

 Realizarea Planului managerial al Şcolii  în concordanţă cu strategia M.E.N. 

 Organizarea activităţii şcolare pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea anului şcolar  

2016-2017, în cele mai bune condiţii. 

 Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ. 



  

 Monitorizarea  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 şi prin existenţa unui progres real 

de calitate de la o perioadă la alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza privind starea 

învăţământului

la nivelul unităţii

Obiective strategice 
Obiective 

operationale
Planuri operationale

Programul de 
guvernare

Planul managerial al 

I.S.J. Argeş



  

 
 

OBIECTIVE STRATEGICE OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

1. Asigurarea interna a calitații 

 

1. Aplicarea sistemului calităţii 

2. Asigurarea unui management performant 

2.  Asigurarea condiţiilor de studiu  

prin dezvoltarea bazei didactico-

materialea scolii 

1. Reabilitare şi investiţii noi 

2. Modernizarea şcolii cu ajutorul Asociației de părinți si prin 

sponsorizări  

3. Implicarea comunităţii pentru asigurarea condiţiilor moderne 

de studiu 

4. Inventarierea patrimoniului  

3.  Şanse egale la educaţie prin 

sprijinirea elevilor cu nevoi 

 

1. Sporirea accesului participării la educaţie, în special pentru 

copiii proveniţi din familii dezorganizate, fără supraveghere, cu 

posibilităţi materiale reduse 

2. Organizarea unor programe de educaţie remedială 

3. Realizarea PIP pentru elevii care necesita curriculum adaptat 

4.Implicarea profesorului psihopedagog in integrarea elevilor cu 

nevoi speciale in invatamantul de masa. 

4.  Eficientizarea activităţii 

comisiilor şi compartimentelor 

1. Diagnoza activităţii desfăşurate în şcoală în anul şcolar           

2017-2018 

OBIECTIVE 
STRATEGICE

1.Asigurarea interna a 
calitații

2.Asigurarea 
condiţiilor de studiu 
prin dezvoltarea bazei 
didactico-materiale a 
școlii

3.  Şanse egale la 
educaţie

4.Eficientizarea 
activităţii comisiilor şi 
compartimen-

telor

5.Dezvoltarea 
parteneriatelor si 
programelor de 
cooperare la nivel 
juetean, național si 
european

6.Menținerea 
parame-trilor 
cantitativi si cali-tativi 
definitorii pentru 
statutul de școala de 
elita in municipiu,prin 
rezultate excepționa-
le

7.Implementarea 
sistemului de control 
intern managerial



  

 2.  Organizarea şi coordonarea eficientă a întregii activităţi 

desfăşurate în şcoală 

3.  Planificarea activităţilor comisiilor si compartimentelor 

existente in unitate 

 5.  Dezvoltarea parteneriatelor si 

programelor de cooperare la nivel 

judetean, național si european 

1. Diseminarea activitații parteneriatelor derulate in școala 

2.Menținerea  parteneriatelor cu impact asupra  dezvoltarii 

personalitații elevilor si educarii acestora  

 

3. Elaborarea de proiecte si programe 

6 .  Menținerea parametrilor 

cantitativi si calitativi definitorii 

pentru statutul de școala de elita in 

municipiu; promovarea imaginii 

școlii 

 

1.Creșterea reprezentativitații școlii la nivel local si național, in 

masura sa aduca un beneficiu de imagine comunitații locale   

2. Asigurarea sustenabilitații activitaților care creează 

performanță și dezvoltarea unității școlare la nivel local si 

național 

7. Implementarea sistermului de 

control intern managerial conform 

OMFP nr. 400/2015 

1. Informarea si atribuirea de responsabilitați conform 

programului de acțiuni ce trebuie intreprinse in vederea 

implementarii sistermului de control intern managerial  

2. Intocmirea Raportului privind stadiul implementarii SCIM la 

31. 12. 2018 in unitatea școlara 
 

 

2. CONŢINUTUL  PLANULUI  MANAGERIAL 

 

Obiectiv strategic: Asigurarea interna a calitații 

Obiectiv operaţional: Aplicarea sistemului calităţii 
 

Acţiunea 
Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

Intocmirea 

Regulamentului de 

organizare si 

functionare CEAC si 

a Strategiei de 

evaluare a calitații 

Aducerea la cunoștința a 

Regulamentului si 

Strategiei tuturor 

beneficiarilor  

(direcți si indirecți) 

Septembrie 

2018 

Membrii  C.A. Afișarea in 

cancelarie a 

documentelor 

intocmite 

Constituirea 

Comisiei pentru 

asigurarea calităţii 

Validarea în Consiliul 

profesoral şi în Consiliul 

de administraţie 

Septembrie 

2018 

Director Emiterea deciziilor 

de numire şi 

înregistrarea lor în 

anexa fişei postului 

Întocmirea Planului 

Operational al CEAC 

Se va întocmi Planul 

Operațional si se va 

aproba de catre CA 

Septembrie 

2018 

Membrii CEAC Prezentare în CP şi 

CA 

Întocmirea 

Raportului de 

Asigurare si 

Evaluare Interna a 

Calitații 

Prezentare RAEI si 

afișare la loc vizibil 

pentru toți beneficiarii 

Octombrie 

2018 

 

Membrii CEAC 

Afişarea şi 

aprobarea 

raportului 

Intocmirea Planului 

de imbunatațire 

Intocmirea si prezentarea 

P I 

Sem I  

2018 

Membrii CEAC Informare si afisare 

 

Obiectiv strategic: Asigurarea interna a calitații 

Obiectiv operaţional: Asigurarea unui management performant 



  

 
Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

Formare pentru 

director 

Participare la şedinţele / 

cercurile cu directorii 

Dezvoltare profesională 

 

 

Conform 

calendarului 

 

Director 

Adeverinţe, 

cerificate de 

absolvire 

Formare pentru 

responsabilii 

comisiilor metodice, 

metodişti 

 

Parcurgerea cursurilor 

oferite de CCD 

Dezvoltare profesională 

 

Conform 

calendarului 

Director 

Responsabilii 

CM, metodiştii  

 

Adeverinţe de 

formare 

Organizarea 

activităţii în şcoală 

Organizarea bazelor de 

date 

 

Sem. I Secretariat Existenţa bazei 

Stabilirea fluxurilor 

verticale şi orizontale de 

circulaţie a informaţiei 

 

Septembrie 

2018 

 

Director  

Existenţa 

organigramei şcolii 

Completarea ROI 

Diseminarea 

informaţiilor de la ISJ 

Argeş 

 

Stabilirea programului de 

lucru în unitate, 

concediile etc. 

 

 

 

permanent 

 

 

Director  

 

 

Avizare în CP 

Aprobare în CA 

Obiectiv strategic:Asigurarea condiţiilor de studiu  prin dezvoltarea bazei didactico-

materiale a școlii 

Obiectiv operaţional: 1. Reabilitare şi investiţii noi 
 

Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

 

Asigurarea 

condiţiilor 

Amenajarea spaţiilor în 

care se desfăşoară 

procesul instructiv - 

educativ 

 

Permanent  

 

Director  
Conform G.M.C. 

Asigurarea dotării cu 

mobilier şcolar, cu 

material didactic 

 

Permanent 

 

Director Conform G.M.C. 

Investiţii noi Inventarierea nevoilor de 

dezvoltare și  a 

oportunităţii lor  

 

Sem. I 

 

Director 
Listă de priorităţi 

avizată de CA 

Demersuri la Consiliul 

Local, la ISJ Argeş 

Realizarea unor proiecte  

 

Permanent 

Director 

CA 

Discuţii în CA 

Mentorii 

Proiecte 

Obiectiv strategic:Asigurarea condiţiilor de studiu  prin dezvoltarea bazei  
                                 didactico-materialea școlii 

Obiectiv operaţional: 2. Modernizarea şcolii cu ajutorul asociației de parinți si prin 
sponsorizari 

 
Acţiunea 

Rezultatele 
aşteptate, strategii 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 



  

de realizare. 
Indicatori de 
realizare 

Aprovizionarea cu 

materiale de întreţinere 

şi curăţenie necesare 

Contracte de achiziţii 

Referate de necesitate 

 

Permanent  

Director 

Contabil 

 

Conform GMC 

Elaborarea proiectului 

de buget şi 

identificarea unor 

surse de venituri 

proprii 

Obţinerea de fonduri 

suplimentare necesare 

modernizării şcolii 

 

An şcolar 

 

Director  

 

Analiză în CA 

Extinderea formelor 

alternative de educare  

Organizarea 

programului  

„After School” 

Permanent  Membrii CA; 

Comisia pentru 

organizarea 

programului; 

Cadrele 

didactice care 

predau la acest 

program; 

Președintele 

Asociației de 

parinți 

 

Materiale de 

analiza, informari 

in CP și in cadrul 

lectoratelor cu 

parinții 

Obiectiv strategic: Asigurarea condiţiilor de studiu prin dezvoltarea bazei  

didactico-materiale a școlii 

Obiectiv operaţional: 3. Implicarea comunităţii pentru asigurarea condiţiilor moderne 

de studiu 

 
Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

Relaţia 

 școală  – comunitate 

locală 

Parteneriate cu părinţii şi 

alte instituţii 

 

Permanent  

 

Membrii CA 

Informări în CA şi 

în materialele de 

analiză 

Obiectiv strategic: Asigurarea condiţiilor de studiu prin dezvoltarea bazei  
didactico-materialea scolii 

Obiectiv operaţional: 4. Inventarierea patrimoniului 

 
Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

Organizarea 

inventarierii anuale a 

patrimoniului 

conform OMFP nr. 

2861/2009 

Intocmirea listelor de 

inventariere pe sali de 

clasa, cabinete si 

laboratoare 

 

Decembrie 

2018 

 

Directorul,  

Comisia de 

inventariere 

Afisarea in salile de 

clasa si laboratoare 

a listelor de 

inventariere  cu 

mijloacele fixe si 

obiectele de 

inventar 

Obiectiv strategic:Şanse egale la educaţie prin sprijinirea elevilor cu nevoi 

 

Obiectiv operaţional: 1. . Sporirea accesului participării la educaţie, în special pentru 
copiii proveniţi din familii dezorganizate, fără supraveghere, cu 
posibilităţi materiale reduse 



  

 
Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

 

Prevenirea și 

contracararea 

fenomenului de 

părăsire timpurie a 

școlii  

 

Planificarea activităţilor 

 

     Sem I 

Sem II 

Coordonator şi 

membrii 

implicaţi în 

proiect 

 

Raport în CA şi CE 

Stabilirea grupurilor ţintă  

Sem I 

Sem II 

Coordonator şi 

membrii 

implicaţi în 

proiect 

 

Raport în CA şi CE 

Evaluarea 

absenteismului, 

progresului şcolar 

 

Permanent 

Coordonator şi 

membrii 

implicaţi în 

proiect 

 

Raport în CA şi CE 

Obiectiv strategic:Şanse egale la educaţie prin sprijinirea elevilor cu nevoi 

Obiectiv operaţional: 2.  Organizarea de programe de educaţie remedială 

 
Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

 

Ce pot face cu ce 

învăţ? 

Conştientizarea elevilor 

în ceea ce priveşte 

capacităţile şi 

competenţele intelectuale 

pentru o bună orientare 

şcolară şi profesională 

Conform 

programării 

din 

planificările 

diriginţilor 

Diriginţii 

Psihopedagogul 

şcolii 

Profesorul 

itinerant 

 

Şedinţe cu părinţii 

 

Şanse egale pentru 

viaţă 

 

 

Reducerea absenţelor 

Conform 

programării 

din 

planificările 

diriginţilor 

Diriginţii 

Psihopedagogul 

şcolii 

 

Şedinţe cu părinţii 

 

Obiectiv strategic:Şanse egale la educaţie prin sprijinirea elevilor cu nevoi 

Obiectiv operaţional:3. Realizarea PIP pentru elevii care necesita curriculum adaptat 

 
Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

Intocmirea PIP 

pentru copiii cu 

deficiente la toate 

disciplinele 

 

Programe adaptate pentru 

copiii cu deficiente 

 

 

Septembrie 

2018 

 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Învățători, pro-

fesori, profesor 

itinerant 

 
Inregistrarea PIP la 

secretariat pentru 

toate disciplinele si 

avizate in CA 

Diagnoza rezultatelor 

elevilor cu nevoi 

Raport in cadrul 

comisiilor metodice a 

rezultatelor elevilor vizati 

 

permanent 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 
Informari in cadrul 

CP 

 

Obiectiv strategic:Şanse egale la educaţie prin sprijinirea elevilor cu nevoi 



  

Obiectiv operaţional:4.Implicarea profesorului psihopedagog in integrarea elevilor cu 
nevoi speciale in invatamantul de masa. 

 
Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

Identificarea elevilor  

cu CES, includerea 

acestora in programe 

care vizeaza dezvol-

tarea personala, co-

municare si relationare 

interpersonala 

 

Programa adaptata pentru 

profilul claselor  

 

An scolar 

 

Psihopedagogul 

scolii 

Profesor 

itinerant 

 
Programa aprobata 

de ISJ Arges, 

Sedinte cu parintii 

 

Obiectiv strategic: Eficientizarea activităţii comisiilor şi compartimentelor 

Obiectiv operaţional: 1.  Diagnoza activităţii desfăşurate în şcoală în anul şcolar  

                                         2014 / 2015 

 
Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

Evaluarea activităţii 

desfăşurate de 

personalul didactic, 

didactic auxiliar şi 

nedidactic 

 

Fişe de 

evaluare - monitorizare 

 

Permanent 

Conform 

GMC 

 

 

Director 

 

 

Şedinţele CA 

Evaluarea materia-

lului de analiză 

privind activitatea 

desfăşurată în anul 

şcolar anterior şi 

direcţiile de acţiune 

pentru 2015 / 2016 

 

Prezentarea materialului 

de analiză şi a planului 

managerial 

 

 

Septembrie 

2016 

 

 

Director 

 

 

Şedinţele CP şi CA 

Întocmirea 

machetelor de 

monitorizare a 

activităţii comisiilor 

metodice 

Elaborarea planului de 

măsuri privind 

îmbunătăţirea şi 

eficientizarea activităţii 

de perfecţionare în cadrul 

Comisiilor metodice 

 

 

Octombrie 

2018 

 

Responsabilii 

Comisiilor 

metodice 

 

Şedinţele 

Comisiilor 

metodice 

Diagnoza 

rezultatelor obţinute, 

a problemelor 

disciplinare, absenţe 

 

Rapoarte, referate, note 

statistice 

 

Sem. I 

Sem. II 

Director 

Consilierul 

educativ 

Diriginţii  

 

Analiza în CP 

 

Obiectiv strategic: Eficientizarea activităţii comisiilor şi compartimentelor 

Obiectiv operaţional: 2.  Organizarea şi coordonarea eficientă a întregii activităţi 

desfăşurate în şcoală 

 
Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

Revizuirea 

organigramei şcolii 

Îmbunătăţirea 

organigramei 

Sem. I 

 

Director 

 

Aprobare CA 

Reorganizarea CA, a     



  

comisiilor metodice 

şi a celorlalte comisii 

ce trebuie să 

funcţioneze în baza 

regulamentelor 

şcolare în vigoare 

Completarea fişelor de 

atribuţii. 

 

Emiterea deciziilor de 

numire în comisii. 

 
 

Sem. I 

 

 

Director  

 

Distribuirea fişelor 

întregului personal 

sub semnătură 

Revizuirea şi 

completarea R.O.I., 

ROFUIP 

Realizarea R.O.I. Sem. I Director 

CA 

Afişare 

Prelucrare 

Revizuirea comisiei 

de protecţia muncii şi 

P.S.I. 

Programul de activitate 

PSI 

Fişe de instructaj 

Sem. I Director 

CA 

Realizarea 

activităţii 

Tematica şedinţelor 

CP 

Referat, discuţii Sem. I 

Sem. II 
Director CP cu temă 

Elaborarea 

programului de 

activitate al comisiei 

de consiliere şi 

orientare 

Program de activităţi 

Planificarea orelor 

demonstrative 

Sem. I 

Sem. II 
Consilier 

educativ 

Diriginţii  

Conform graficului 

de monitorizare al 

consilierului 

educativ 

Elaborarea progra-

mului de activităţi al 

Cabinetului 

psihopedagogic 

Program de activitate 

conform legislaţiei şi în 

colaborare cu CJRAE şi 

ISJ 

1 oct 2018 Director 

Psihopedagog 

Fişa de evaluare a 

activităţii 

Efectuarea 

examenului medical 

obligatoriu al 

personalului 

Rezultatele examenului 

medical 

1 oct 2018 Toate cadrele Conform GMC 

Efectuarea 

controlului medical 

al elevilor 

 

Rezultatele controlului Conform 

graficului 

medicului 

şcolii 

Medicul şi 

asistentul şcolii 

Informare în CA – 

nov.2016 

Organizarea 

serviciului pe şcoală 

 

Realizarea graficului Conform 

graficului 

 

Director  

Afişare sept.2016 

Stabilirea 

profesorilor diriginţi 

pe clase cu 

respectarea 

principiului 

 

Structura claselor an 

şcolar 2017- 2018 

 

sept.2018 

 

      Director  

 

Afişare 

Emitere decizii 

Repartizarea sălilor 

de clasă şi preluarea 

acestora de către 

diriginţi 

Procese verbale de 

primire de către diriginţi 

a inventarelor claselor 

 

sept.2018 

 

Director  

Diriginţii 

 

Procese verbale de 

predare-primire a 

gestiunii 

Efectuarea demersu-

rilor necesare în 

vederea obţinerii 

tuturor autorizaţiilor 

utile funcţionării 

unităţii 

 

 

Autorizaţii  

 

Conform 

datei de 

valabilitate 

 

 

Director 

 

 

 

Informări în CA 

Obiectiv strategic:Eficientizarea activităţii comisiilor şi compartimentelor 

Obiectiv operaţional: 3. Planificarea activităţilor comisiilorsi compartimentelor existente 

in unitate 



  

 
Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

Consilierea cadrelor 

didactice în procesul 

de elaborare a 

proiectării didactice 

şi a planificărilor 

semestriale 

 

 

Realizarea planificărilor 

 

 

Sept. 2018 

Sem. I 

 

 

Responsabilii 

CM 

 

 

Aprobare Director 

Analiză în CA 

Evaluarea activităţii 

fiecărui membru al 

comisiei şi înaintarea 

de propuneri CA în 

vederea acordării 

calificativului anual 

 

 

Raport de evaluare 

 

 

August 2019 

 

Responsabilii 

CM 

 

Completare fişă de 

autoevaluare 

Aprobare în CA 

Elaborarea 

programului de 

activitate pentru 

Consiliul de 

administraţie 

 

Plan de activitate 

 

Sept.2019 

Sem. II 

 

Director 

 

 

Aprobare CA 

Elaborarea progra-

mului de activitate pe 

fiecare catedră, 

precum şi pentru 

compartimentele: 

secretariat, contabili-

tate, administrativ, 

bibliotecă 

 

 

 

Planuri de activitate 

 

 

 

Sept.2019 

Sem. II 

 

 

Responsabilii 

CM, serviciul 

secretariat, 

bibliotecar 

 

 

Aprobare CA 

Elaborarea planuri-

lor privind combate-

rea absenteismului, 

consumului de 

droguri, delicvenţei, 

securitatea şcolii 

 

 

Planuri  

 

 

Sept.2019 

Sem. II 

 

 

Consilier 

educativ 

 

 

 

Aprobare CA 

Organizarea simulă-

rilor examenului de 

Evaluare Nationala 

şi a examenului de 

Evaluare Nationala 

2016 

 

Metodologia M.E.N. 

 

Conform 

calendarului 

 

Director 

Responsabili 

CM 

Aprobare CA 

Afişare  

Întocmirea de 

programe speciale 

pentru participarea 

elevilor la olimpiade 

şi concursuri şcolare 

 

Planuri 

Programe de pregătire 

 

Conform 

calendarului 

 

Director 

Responsabili 

CM 

 

Informare CA 

Aprobare comisii 

Rezultate examene 

si concursuri 

Participarea 

cadrelor didactice la 

activităţile metodice 

si de formare 

continua organizate 

la nivelul judeţului 

Participare la consfătuiri 

şi activităţi metodice. 

Participare la diverse 

programe de formare 

continuă. 

Propunerea unor teme şi 

domenii de formare în 

vederea creşterii şi 

eficienţei activităţii. 

Evidenţa 

participării 

cadrelor 

didactice la 

diverse 

programe de 

formare 

continuă şi 

perfecţionare 

 

 

Responsabili 

CM 

Director  

Responsabilul 

cu 

perfecționarea 

 

Realizarea unei 

diagnoze a 

activităţilor de 

formare continuă şi 

de perfecţionare 



  

 

 

Obiectiv strategic:  Dezvoltarea parteneriatelor si programelor de cooperare la nivel 
judetean, national si european 

Obiectiv operaţional: 1.Diseminarea activitatii parteneriatelor derulate in scoala 

 
Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

Diagnoza asupra 

activitatilor 

desfasurate in cadrul 

parteneriatelor 

derulate in scoala 

 

Acorduri de parteneriate 

si asteptarile unitatii 

scolare in urma incheierii 

acestor parteneriate 

 

Sem I 

Sem II 

Coordonatorul de 

proiecte școlare și 

extrașcolare 

Membrii 

echipelor de 

proiect 

Prezentarea de 

panouri, albume 

ca rezultat al 

activitatilor in 

cadrul CP 

Obiectiv strategic: Dezvoltarea parteneriatelor si programelor de cooperare la nivel 
judetean, national si european 

Obiectiv operaţional:2.Mentinerea  parteneriatelor cu impact asupra  dezvoltarii 
personalitatii elevilor si educarii acestora  

 
Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

Extinderea relaţiilor 

cu comunitatea 

locală, atragerea de 

sponsori în vederea 

dotării bazei 

materiale 

 

 

Acorduri, parteneriate, 

contracte de sponsorizare 

 

 

Permanent  

 

 

Director 

 

 

 

 

Informare în 

CA 

 

Obiectiv strategic:Dezvoltarea parteneriatelor si programelor de cooperare la nivel 
judetean, national si european 

Obiectiv operaţional:3. Elaborarea de proiecte si programe 

 
Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

Constituirea unei co-

misii de lucru pentru 

elaborarea proiecte-

lor în vederea atra-

gerii de fonduri 

pentru dezvoltarea 

unității  

 

 

 

Realizarea a două 

proiecte  

 

 

Anul școlar 

 

 

Director 

Responsabil 

comisie 

 

 

 

Informare C.A. 

Căutarea de 

parteneri pentru 

realizarea unor 

proiecte 

 

Identificare parteneri  

 

Permanent  

 

Director 

Responsabil 

comisie 

 

 

 

Informari in CP 

si CA 

Obiectiv strategic:  Cresterea parametrilor cantitativi si calitativi definitorii pentru a  
ajunge la statutulde scoala de elita in municipiu; promovarea imaginii 
scolii 



  

Obiectiv operaţional: 1. Cresterea reprezentativitatii scolii la nivel local si national, in 
masura sa aduca un beneficiu de imagine comunitatii locale 

 
Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

Constituirea unei 

comisii de lucru 

pentru elaborarea si 

coordonarea 

activitatilor în 

vederea  promovării 

imaginii unitatii 

scolare 

 

 

 

Plan de activitati 

 

 

 

permanent 

 

 

Director 

Responsabil 

comisie 

 

 

Informari în 

C.P. si C.A. 

Proiect educational 

incheiat cu 

organizatii la nivel 

local 

Parteneriate incheiate, 

stabilirea grupurilor tinta 

si planificarea 

activitatilor 

 

Sem I 

Sem II 

 

Membrii 

echipelor de 

proiecte 

Diseminarea 

activitatilor si 

intocmirea unui 

plan de imbu-

natatire a coo-

perarii scoala - 

comunitate 

Obiectiv strategic:Cresterea parametrilor cantitativi si calitativi definitorii pentru a  
ajunge la statutulde scoala de elita in municipiu; promovarea imaginii 
scolii 

Obiectiv operaţional:2. Asigurarea sustenabilitatii activitatilor care creaza performanta si 
dezvoltarea unitatii scolare la nivel local si national 

 
Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

Publicarea unei 

reviste scolare  in 

vederea promovarii 

activitatilor scolii 

 

Realizarea publicatiei 

semestriale 

 

an scolar 

 

Director, 

consilierul 

educativ 

Mediatizarea 

publicatiei la 

nivel local prin 

sedintele cu 

parintii 

Sarbatorirea „Zilelor 

Scolii”  

 

Program artistic 

 

mai  2019 

Director, 

consilierul 

educativ 

Mediatizarea 

activitatilor din 

saptamana 

premergatoare 

programului 

artistic; 

 Invitatii 

 

Obiectiv strategic: Implementarea sistemului de control intern managerial conform OMFP 
nr. 946/2005 

Obiectiv operaţional:1. Informarea si atribuirea de responsabilitati conform programului 
de actiuni ce trebuie intreprinse in vederea implementarii sistermului de control intern 
managerial. 

 
Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

Constituirea comisiei 

CCIM pe anul scolar 

2016-2017 

Revizuirea celor 16 de 

standarde si modul lor de 

implementare la data de 

10.09.2017 

 

septembrie 

2018 

Director, 

Membrii 

comisiilor CCIM 

si a EGR 

Informare in CP 

si CA 

Decizii de 

numire 



  

Cunoasterea OMFP 

nr. 400/2015 in randul 

angajatilor 

Planificarea tuturor 

cadrelor didactice la 

cursuri privind 

implementarii sistermului 

de control intern 

managerial 

 

 

permanent 

 

Director, 

Membrii SCIM si 

EGR 

 

Afisare cadre 

didactice care 

au absolvit 

cursul 

 Revizuirea LOA, a 

planurilor de 

management pe 

comisii metodice si 

comisii de lucru 

Intocmirea LOA pe 

compartimente si 

centralizata 

Realizarea procedurilor 

pentru activitatile 

procedurabile 

 

februarie 

2019 

 

Director, 

Membrii CCIM 

 

Informare in CP 

si CA 

 

Analizarea si valida-

rea  riscurilor stabilite 

de membrii EGR atat 

pe compartimente cat 

si pe unitate 

Intocmirea formularelor 

alerta la risc pe 

compartimente 

 

 

februarie 

2019 

 

Director, 

Membrii EGR 

Procese-verbale 

de analiza a 

riscurilor 

identificate 

Obiectiv strategic: Implementarea sistermului de control intern managerial conform 
OMFP nr. 400/2015 

Obiectiv operaţional: 2. Elaborarea Programului de dezvoltare a SCIM pentru anul scolar 
2016-2017 
 Intocmirea Raportului privind stadiul implementarii SCIM la 31.12. 2016 in unitatea 
scolara 

 
Acţiunea 

Rezultatele aşteptate, 
strategii de realizare. 
Indicatori de realizare 

 
Termen 

 
Responsabili 

 
Evaluare 

Elaborarea 

programului de 

dezvoltare a SCIM si 

inregistrarea lui la 

Primaria Pitesti, 

compartimentul 

AUDIT 

Implementarea unui 

numar cat mai mare de 

standarde  

 

 

Anul 2018 

 

Director, 

Membrii CCIM si 

EGR 

Informare in CP 

si CA 

 

Afisarea 

programului 

Intocmirea raportului 

asupra SCIM la  

31. 12. 2015 si a 

situatiei sintetice a 

rezultatului 

autoevaluarii 

Inregistrarea raportului si 

a situatiei sintetice in 

registrul SCIM 

 

Sem I 

 

Directori, 

Membrii CCIM si 

EGR 

 

Informare in CP 

si CA 

 

Afisarea 

 

 

 

DIRECTOR,  

PROF. LIVIU POPA 

 

 

Validat in sedinta Consiliului Profesoral din data de ......................... 

Aprobat in sedinta Consiliului de Administrație din .......................... 
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Domenii funcţionale 

Obiective specifice 
Acţiuni 

Comparti-

mentul 

responsabil 

Resurse 
Indicatori de 

performanţă Materiale Finan- 

ciare 
Umane  

Timp 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1.Proiectare 

 Analiza şi diagnoza 

activităţii educative 

 Realizarea 

documentelor de 

planificare a 

activităţii 

manageriale şi a 

documentelor de 

planificare pe 

specialităţi 

 Creşterea calităţii 

activităţii educative. 

 

 

 

1.1. Realizarea analizei 

şi a diagnozei activităţii 

desfăşurate în anul 

şcolar 2016-2017 

Directorul  Rapoartele de 

analiză  pe 

sem I şi Sem 

II 

- director 1.09.2018 Realizarea 

obiectivelor 

stabilite în 

planul 

managerial 

ANTERIOR. 1.2. Elaborarea 

planurilor manageriale  

pentru anul şcolar 2017-

2018 

Directorul 

Responsabilii 

comisiilor 

Rapoartele de 

analiză pe 

anul şcolar 

2016-2017 

-  director 

 cadre  

didactice 

10.10.2018 Corelarea cu 

obiectivele 

strategice, cu 

criteriile de 

evaluare, cu 

nevoile 

specifice ale 

comunităţii 

locale 

1.3.Întocmirea 

planificărilor anuale şi 

semestriale pe unităţi de 

învăţare la toate 

obiectele de învăţământ 

Comisiile 

metodice 

Programele 

şcolare 

- toate cadrele 

didactice 

15.09.2018 Corelarea 

planificărilor 

cu programele 

şcolare 

1.4. Elaborarea Responsabilii Rapoartele de - sefii 5.10.20178 Corelarea cu 

mailto:scoala7pitesti@yahoo.com


  

planurilor operationale  departamentelo

r 

analiza comisiilor PDS anterior 

 1.5 Întocmirea planului 

de şcolarizare pentru 

anul şcolar 2013-2014 

Director si 

secretar 

Planul de 

scolarizare 

existent si 

datele de la 

grupele 

pregatitoare 

-  Director 

secretar 

educatorele 

grupelor de 

gradinita 

Ianuarie 

2019 

Concordanţa cu 

nevoile de 

formare ale 

populaţiei 

şcolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Elaborarea 

programu-lui de 

activităţi extra-

curriculare. 

Consiliere Raportul 

consilierului 

educativ 

- Consilier 

resp.act. 

Extracurri-

culare 

10.10.2018 Dezvoltarea 

aptitudinilor. 

 1.7. Elaborarea 

programe-lor de 

pregătire pentru 

concursurile şi 

olimpiadele şcolare. 

Curriculum  Programele 

scolare 

- Cadrele 

didactice 

15.10.2018 Creşterea 

numărului de 

premii la nivel 

judetean  

1.8. Elaborarea de 

proiecte privind 

diminuarea 

absenteismului şi a 

abandonului şcolar. 

Invatatori si 

diriginti 

Rapoartele de 

analiză si 

statisticile 

privind 

absenteismul 

si abandonul 

scolar 

- Invatatorii, 

dirigintii si 

educ. gr. 

 

25.10 2018 Diminuare/erad

icare a 

fenomenelor. 

1.9. Realizarea 

proiectului de buget pe 

anul 2017 

Contabilitate,di

rector 

 

Legislatie 

bugetul anului 

2017 

raporte de 

analiza PDS 

- Director, 

contabil 

secretar 

25.10.2018 Imbunatatirea 

starii materiala 

a unitatii 

1.10. Identificare de noi 

resurse extrabugetare 

Administratie 

si extrabugetar 

Legislatia in 

vigoare 

- Asociatia 

parintilor, 

director , 

cadre did. 

Luna dec.   

2018 

Dezvoltarea 

bazei materiale 

a scolii 



  

1.11. Intocmirea 

documentatiilor privind 

investitiile scolare si 

reparatiile 

 

 

 

Contabil, 

administratie 

Legislatia in 

vigoare 

- Director 

contabil, 

C.A. 

Oct.- dec. 

2018 

Dezvoltarea 

bazei materiale 

a scolii 

1.12. pregatirea 

proiectelor de colaborare 

la nivel international si 

de parteneriat la nivl 

local si national 

Echipa de 

proiecte 

Programe 

specifice 

- Director , 

echipa de 

proiecte 

Conform 

graficului  

Cons. Jud. 

Cresterea 

interesului 

pentru 

modernizarea 

si 

europenizarea 

demersului 

educativ 

2.Organizare 

 Eficientizarea 

demersului 

managerial. 

 Organizare în 

vederea atingerii 

standardelor şi a 

finalităţilor. 

 Utilizarea unor 

noi        

tehnici şi metode 

de predare-

învăţare-evaluare. 

Organizarea 

execuţiei bugetare. 

Extinderea şi 

eficientizareaparten

eriatului 

educaţional. 

2.1. Elaborarea tematicii şi 

a graficelor pentru 

şedinţele Consiliului 

profesoral,consiliului de 

administratie,  comisiilor 

metodice si a cercurilor de 

elevi. 

Comisii 

metodice si 

consiliul de 

administratie 

Documentele 

pentru 

perfecţio-

nare. 

- Directorul  

comisiile 

metodice 

consiliul de 

administratie 

15.10.2018 Corelarea cu 

obiectivele 

activităţii. 

2.2. Organizerea 

asistentelor la lectie 

directorul Metodologiile 

de asistente la 

lectie 

- Directorul si 

responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Conform 

grafic. 

 

Conform 

metodologiei  

2.3. Asigurarea calităţii 

demersului didactic. 

Consiliul de 

administratie  

Rapoartele de 

analiza si 

diagnoza 

- Directorul, 

cadrele 

didactice 

Permanent Formarea/dezv

oltareabilităţilo

r şi 

competenţelor 

conform  

standardelor. 2.4. Constituirea de echipe 

de lucru  

Curriculum   Raportele de 

analiza si 

diagnoza 

- Directorul, 

consilierul 

educativ 

Când este 

cazul 

Coeziunea 

echipelor. 

2.5 Repartizarea atribu-

ţiilor şi a sarcinilor 

cadrelor didactice 

Director Organigrama. - Director, 

cadre 

didactice 

10.10.2018 Completarea 

fişei posturilor. 



  

2.6. Realizarea cuprinderii  

copiilor in unitatea scolara 

conform legii 

secretariat Legislatia in 

vigoare 

- Secretar, 

director 

13.09.2018 Cuprinderea 

tuturor copiilor 

in invatamant 

2.7. Organizarea si 

desfasurarea concursurilor 

si olimpiadelor scolare 

Curriculum Foi tipizate - Director,secr

etar, cadre 

didactice 

Conform 

graficului 

M.E.N. 

Simularea 

competitiei 

2.8. Elaborarea 

documentelor  pentru acor-

darea gradatiei de merit 

etc. 

Comisii 

metodice, 

curriculum 

Metodolo-gia 

M.E.N 

- Director si 

cadre 

didactice 

Ian.–Febr. 

2019 

Creşterea 

gradului de 

motivare a 

cadrelor 

didactice. 

 2.9.Elaborarea progra-

melor pentru opţionalele 

propuse 

Curriculum  Metodolo-gia 

M.E.N 

- Director, 

cadre 

didactice 

15.12.2018 Aplicarea 

criteriilor 

elaborate. 

 2.10 Organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor 

extracurriculare 

Consilier 

educativ 

 

Planurile 

cons. ed. 

Resurse 

ex-

trabugeta

re. 

Consilierul 

educativ,resp

extracurricul 

Conform 

planific. 

Formarea 

abilităţilor şi 

competenţelor 

extracurricular

e. 
2.11.Realizarea si 

prelucrarea normelor 

privind  protecţia  muncii. 

Curriculum, 

Administratie     

Legislaţia în 

vigoare 

-  Directori, 

cadre  

didactice 

15.09.2018 Prevenirea 

accidentelor 

 2.12. Aplicarea Progra-

mului guvernamental 

„Laptele şi cornul” 

Administratie 

lapte-corn 

Ordinul 

M.E.C.T. 

- Responsabil 

lapte-corn. 

Permanent Primirea de 

către toţi elevii 

2.13.Organizarea 

serviciului pe scoala 

 elevi si cadre didactice  

 

 si cadre didactice 

 

 

Administratie Regulamentel

e in vigoare 

     - Responsabil 

cu serviciul 

13.09.2018 Creştera 

eficientei si a 

disciplinei 

muncii 

2.14. 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. 

2.15. Identificarea resur-

selor extrabugetare şi 

repartizarea lor conform 

priorităţilor. 

Contabilitate Propunerile 

cosiliului de 

administratie 

Resurse 

ex-

trabugeta

re. 

Director  

Asociatia 

parintilor  

Cf. progr. 

Manag. 

Creşterea 

fondurilor 

extrabugetare 

2.16. Aplicarea proiectelor Contabilitate Programul Conf.  Director, Cf. progr. Dezvoltarea 



  

de investiţii şi reparaţii. propriu. buget. 

apro-bat 

contabil propriu bazei 

materiale. 

3.Conducere 

operaţională. 

3. Operaţionalizare

a activităţii. 

4. Eficientizarea 

demersu-lui 

managerial. 

5. Organizarea în 

vederea atingerii 

standardelor şi a 

finalităţilor. 

3.1. Încheierea contractelor 

de muncă. 

secretariat Legislaţia în 

vigoare. 

  Director, 

secretar 

Sept. 2018 Respectarea 

legislaţiei. 

3.2. Coordonarea activităţii 

comisiilor metodice şi  a 

cadrelor didactice. 

Curriculum  

comisii 

metodice 

Documen-te, 

ordine, 

notificări 

M.E.N 

-  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. 

-   director Când este 

cazul. 

Respectarea 

legislaţiei. 

 

4.Monitorizare. Eva-

luare. Control. 

 Eficientizarea 

activităţii. 

 Identificarea 

punctelor slabe 

şi a punctelor tari 

în activitate. 

4.1 Aplicarea criteriilor şi a 

instrumentelor de evaluare. 

Management Criteriile 

stabilite. 

-  director Conform 

graficelor. 

Respectarea 

metodologiei. 

4.2. Întocmirea tuturor 

documentelor solicitate de 

I.S.J. 

Management şi 

secretariat 

Documente, 

ordine, 

notificări  

-  Director, 

secretar. 

Cf.terme-

nelor. 

Respectarea 

termenelor. 

4.3. Întocmirea raportului 

anual / semestrial asupra 

activităţii. 

Management Documen-

taţia rezultată. 

-  director Semestrial 

Anual 

Respectarea 

structurii şi a 

termenelor. 

 4.4. Întocmirea documen-

telor privind managemen-

tul resurselor umane. 

Management Legislaţia în 

vigoare. 

-  director Cf.terme-

nelor. 

Respectarea 

legislaţiei. 

4.5.Arhivarea şi păstrarea 

tuturor documentelor 

legale. 

Secretariat 

contabilitate 

Legislaţia în 

vigoare. 

-  director, 

secretar 

Conform 

graficului 

Respectarea 

normativelor 

arhivării. 

4.6. Încheierea exerciţiului 

financiar. 

Contabilitate, 

secretariat 

Legislaţia în 

vigoare. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

 contabil Semestrial 

Anual 

Încadrarea în 

bugetul alocat. 

4.7 Întocmirea docu-

mentelor 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”. 

Contabilitate Legislaţia în 

vigoare. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Responsabil 

“Lapte şi 

corn” 

directori. 

Permanent Încadrarea în 

prevederile 

programului. 

4.9 Evaluarea interna a 

scolii 

Curriculum     Legislaţia în 

vigoare. 

  Membrii 

comisiei 

pt.evaluare 

Anual 

Octombrie

2018 

Inbunatatirea 

calitatii intregii 

activitati din 

scoala 4.10. Monitorizarea şi 

evaluarea proiectelor de 

parteneriat. 

Management  Criteriile 

stabilite. 

 Director, 

echipa de 

proiecte 

Periodic Impactul 

asupra unităţii 

şcolare. 

4.11. Evaluarea periodică a 

activităţii personalului din 

subordine. 

Management  Criteriile 

stabilite. 

Legislaţia în 

vigoare. 

  director Periodic Redimensionar

ea activităţii. 

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. 

 Responsa-

bilul cu per-

fectionarea 

 

 

 

E      

 

 

 

 

                      

esponsabil 

Permanent . 

Dezvoltarea 

profesională. 

5.2. Stimularea spiritului 

de competitivitate. 

Constituirea grupelor de 

excelență 

Management  Rezultate-le 

deose-bite 

popu-larizate. 

Resurse 

ex-

trabugeta

-re. 

 director Permanent Implicare, 

participare, 

dezvoltare. 

5.3. Încurajarea şi 

sprijinirea iniţiativelor prin 

flexibilitate, deschidere 

spre nou. 

Management  Rezultate-le 

deosebite 

popularizate. 

-  director Permanent Implicare, 

dezvoltare. 

5.4. Repartizarea în cf. cu 

legislaţia în vigoare a 

stimulentelor materiale şi 

morale (gradaţii, diplome 

de merit etc.) 

Management Criteriile 

stabilite. 

Legislaţia în 

vigoare. 

Resurse 

ex-

trabugeta

re. 

Director  Ocazional. Respectarea 

criteriilor. 

5.5 Sprijinirea iniţiativelor 

în atragerea resurselor 

materiale şi financiare. 

Mnagement, 

contabilitate 

Analiza e-

voluţiei 

comunită-ţii 

locale. 

-  director Permanent Participare, 

dezvoltarea 

unităţii. 



  

6.Implicare. 

Participare. 

1. Creşterea 

gradului de 

implicare. 

6.1. Asigurarea deschiderii 

şi transparenţei în actul 

decizional, prin participare 

în luarea deciziilor. 

Management  

Curriculum  

Programe-le 

uităţi-lor. 

-  directori 

cadre 

didactice. 

Permanent Implicare în 

actul 

decizional. 

6.2. Implicarea perso-

nalului din subordine în 

atragerea de resurselor 

materiale şi fianciare 

Managemnet, 

contabilitate 

Programe-le 

uniăţilor 

Resurse 

extrabuge

-tare. 

 Director 

cadre 

didactice 

Permanent Responsabiliza

rea 

personalului. 

6.3.  Creşterea gradului de 

implicare a părinţilor şi a 

comunităţii locale în viaţa 

şcolii 

Management 

Curriculum 

Programe-le 

uităţi-lor 

  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 

uităţi-lor. 

Resurse 

extrabuge

tare. 

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 

uităţi-lor. 

-  director 

cadre 

didactice, 

elevi 

Permanent Responsabiliza

rea 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 auxiliar. 

Management  

Curriculum  

Analiza de 

nevoi. 

Cursurile 

propuse. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

 director 

cadre 

didactice, 

personalul 

auxiliar 

Cf.grafic 

M.E.C.T. 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  

 

 

 

Graficul I.S.J. 

 

 

 

Resurse 

extrabuge

tare. 

 

director, 

cadre did., 

elevi. 

 

Cf.grafic 

I.S.J. 

 

Dezvoltarea 

abilităţilor şi a 

capacităţilor. 



  

8.Formarea 

grupurilor. 

Dezvoltarea 

echipelor. 

 Dezvoltarea 

spiritului de 

echipă 

8.1.  Încurajarea culturii 

organizaţionale de tip 

reţea. 

Management  Analiza de 

nevoi. 

-  director Permanent Lucrul în 

echipă. 

8.2.  Organizarea colec-

tivelor de proiect 

Management  Programele 

uităţilor. 

-  director Când este 

cazul. 

Constituirea şi 

coeziunea 

echipelor. 

8.3. Organizarea unor 

echipe mixte pentru 

realizarea proiectelor de 

dezvoltare comunitară. 

Management  Com. loc. 

Programele 

uităţi-or. 

-  director Când este 

cazul. 

Coeziunea 

echipei. 

9.Negocierea şi 

rezolvarea con-

flictelor. 

 Utilizarea 

negocierii ca 

mijloc de 

optimizare a 

activităţii. 

9.1.  Depistarea şi 

pozitivarea rapidă şi 

eficientă a conflictelor. 

Management  Solicitările 

existente. 

-  director Când este 

cazul. 

Înlăturarea 

conflictelor. 

9.2.  Aplicarea corectă a 

planurilor cadru şi a 

curriculumului pt.. rez. 

conflictelor între repre-

zentanţii disciplinelor. 

Curriculum Documente, 

ordine, 

notificări 

M.E.N 

-  director S1, S2 

2018 

Evitarea 

conflictelor. 

9.3.  Negocierea cu 

comunitatea locală pentru 

eficientizarea sprijinului 

comunitar. 

Management  Com. loc. 

Programele 

uităţilor. 

-  director Permanent Implicarea 

comunităţii. 

9.4 Negocierea condiţiilor 

financiare pentru execuţia 

bugetară. 

Contabilitate Legislaţia în 

vigoare. 

-  director Lunar Respectarea 

legislaţiei. 

10Comunicare şi 

informare. 

 Asigurarea 

fluxului 

informaţional. 

 Eficientizarea 

10.1.  Informare periodică 

şi ritmică. 

Management Documente, 

ordine, 

notificări 

M.E.N 

-  director Permanent Diseminarea 

informaţiei. 

10.2. Menţinerea canalelor 

de comunicare cu 

partenerii educaţionali. 

Management Rapoartele 

unităţilor 

- director Permanent Fluidizarea 

comunicării. 



  

comunicării. 

 Atragerea opiniei 

publice şi a 

factorilor locali 

în vederea 

sprijinirii 

unităţilor 

şcolare. 

10.3. Transmiterea în timp 

util către forurile ierarhice 

superioare a materialelor 

solicitate. 

Management  

Curriculum  

Documente, 

ordine, 

notificări 

M.E.N 

-  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  

-  director Permanent Iniţierea de 

activităţi 

comune. 

11.2. Colaborarea perma-

nentă cu organele de 

poliţie, sanitare, etc. 

Management  Oferta co-

munităţii  

-  director Permanent Siguranţa şi 

sănătatea 

elevilor. 

11.3. Implicarea fed. 

sindicale în proc. decizio-

nal şi în rez. problemelor. 

Management Parteneriatul 

cu sindicatele 

Conform 

bugetului 

aprobat 

 director Permanent Respectarea 

drepturilor 

salariaţilor. 

11.4. Iniţierea de proiecte 

de parteneriat la nivel 

local, naţional şi 

internaţional. 

Management  

Curriculum  

Oferta locală 

şi a A.N. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

director, 

echipa 

managerială 

An şcolar Dezvoltare 

instituţională. 

 

DIRECTOR, 

Prof. LIVIU POPA 
 

 


	Construim personalitatile elevilor astfel incat sa devina adaptabili in societate, preluand invataturi pe tot parcursul vietii, invatand pentru viitor.

