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CONTEXT LEGISLATIV 

 

o Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 2011; 

o Regulamentul de Organizare si Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar 

nr. 5 079 din 31 august 2016; 

o Ordinul nr. 3027/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Anexei-Regulament - 

cadru de Organizare si Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar la Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5079 din 31 august 2016 privind 

aprobarea Regulamentul de Organizare si Funcționare a Unităților de Învățământ 

Preuniversitar 

o Regulamentul de Organizare Internă nr. 4374/29.08.2019 

o Regulamentul de Organizare si Funcționare a Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” 

nr. 4412/01.09.2019 

o Ordin MENCS nr. 4742 din 10 august 2016 privind aprobarea Statutului elevilor; 

o Planul local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic – județul 

Bacău (2013–2020); 

o Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4 619 din 22.09.2014; 

o Strategia manageriala a Inspectoratului Școlar Județean Bacău pentru anul școlar 2016–

2021; 

o OMEN nr. 3191/2019 privind structura anului şcolar 2019 - 2020; 

o OMECTS nr. 4390/07.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei în mediul şcolar; 

o Ordinul nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii 

şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; 

o Strategia național de învățare pe tot parcursul vieții 2015–2020 aprobata prin Hotărârea 

Guvernului nr. 418/2015; 

o Obiectivele Strategiei Europa 2020, Capitolul IV: Educație. 

o Strategia Uniunii Europene: „Educație și formare 2020”     

(http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_ro; 

http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/educatie&page=1) 

 

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  

o Planul de dezvoltare instituțională al Colegiului Naţional  ”Dimitrie Cantemir”  din Onești 

pe perioada 2017-2022 

o Raportul privind starea învățământului din Colegiul Naţional  ”Dimitrie Cantemir”  din 

Onești pentru anul școlar 2018-2019 

o Rapoartele comisiilor din școală pentru anul școlar 2018-2019 
  

 

  

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_ro
http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/educatie&page=1
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ARGUMENT 

 

Planul Managerial pentru anul şcolar 2019-2020 este elaborat pornind de la faptul că educaţia 

şi formarea au un rol fundamental în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind o 

creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, în special prin înzestrarea cetăţenilor cu 

competenţele şi aptitudinile de care economia europeană şi societatea europeană au nevoie 

pentru a rămâne competitive şi inovatoare, dar şi prin contribuţia lor la promovarea coeziunii 

şi incluziunii sociale. 

Educaţia şi formarea au de asemenea o contribuţie substanţială în cadrul iniţiativelor 

emblematice, precum Agenda digitală şi O Uniune a inovării. Sistemele de educaţie şi 

formare din Europa trebuie să ofere combinaţia potrivită de competenţe şi aptitudini, să 

asigure un număr suficient de absolvenţi din domeniile ştiinţei, matematicii şi ingineriei, să 

înzestreze oamenii cu competenţele de bază, motivaţia şi capacitatea de a învăţa, să încurajeze 

dezvoltarea de aptitudini transversale, inclusiv cele care permit utilizarea tehnologiilor 

moderne digitale, să promoveze dezvoltarea durabilă şi cetăţenia activă şi să încurajeze 

creativitatea, inovarea şi spiritul antreprenorial. 

Planul Managerial este elaborat pentru asigurarea calităţii în educaţie şi în concordanţă cu 

noile cerinţe ale descentralizării învăţământului preuniversitar românesc, punându-se accentul 

pe reducerea absenteismului şi utilizarea evaluării cu scopul orientării şi optimizării învăţării. 

Pentru elaborarea acestuia s-a avut în vedere faptul că măsura dezvoltării unei societăţi poate 

fi relevată dacă se iau în considerare indicatorii care privesc educaţia şi calitatea şcolii, 

respectiv indicatorii referitori la modul de organizare a cunoaşterii, a învăţării şi a calităţii 

activităţii educative.  

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești, doreşte să devină un garant al calităţii 

procesului educaţional, urmărind aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de 

Ministerul Educației Naționale prin formarea continuă a cadrelor didactice şi crearea unui 

climat de muncă stimulativ în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tânăr 

beneficiar al sistemului educaţional astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale, atât 

pe plan personal, cât şi profesional, administrarea şi finanţarea activităţii unităţilor de 

învăţământ, de la nivel central la nivelul unităţilor de învăţământ.   

Întreaga activitate din Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” va fi organizată astfel încât 

să se creeze în cadrul său un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale 

şi morale înalte. Contextul general actual şi direcţiile stabilite de documentele 

educaţionale în vigoare constituie premise solide de continuare a eforturilor pentru ca 

elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile 

legate de viitoarea carieră, deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe 

tot parcursul vieţii, competenţe necesare inserţiei sociale şi profesionale.  

Întregul proces de instrucţie şi educaţie al colegiului nostru trebuie să fie centrat pe un 

set de valori care să se imprime şi să definească profilul moral şi acţional al 

absolvenţilor noştri. 
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VIZIUNEA 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” urmărește facilitarea integrării absolvenților în 

societatea contemporană prin valorificarea potențialului individual și instituțional, 

asigurarea unui climat de formare și informare sigur, stimulativ și participativ, formarea 

cetățeniei europene a elevilor și a personalului. 

 

MISIUNEA 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” cultivă excelența, valorifică tradiția și promovează 

inovarea. Împreună, parcurgem pașii spre noi înșine și ne găsim locul într-o lume în 

continuă schimbare, învățând să devenim oameni care știu să împărtășească succesul cu 

alți oameni. 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” îşi propune să asigure un nivel ridicat de 

performanţă şcolară, care să stimuleze parcursuri individuale de pregătire compatibile cu 

standardele naționale si europene, în vederea integrării socio-profesionale optime a 

absolvenților.  

  

Principii  educaționale:  

 calitate 

 corectitudine 

 echitate 

 incluziune socială 

 cinste 

 competență  

 creativitate  

 integritate  

 respect  

 perseverență 

  



5 

 

 

 

   
   

 

ANALIZA SWOT 
 

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 

 numărul în creştere al elevilor, în ciuda 

scăderii demografice a zonei; 

 atragerea elevilor care la examenul de 

Evaluare Națională au obținut note 

foarte mari atât din oraş cat şi zonele 

limitrofe, fapt subliniat de creşterea 

constantă a mediilor de admitere; 

 oferta educațională a fost diversificată, 

orele de Currículum la Decizia Școlii 

(CDŞ) fiind adaptate profilului și 

specializării, asigurând o dezvoltare 

armonioasă a personalității elevilor; 

 orele de CDŞ au răspuns cerințelor și 

preocupărilor elevilor și beneficiarilor 

indirecți; 
 numărul mare de profesori cu gradul 

didactic I/masterat/cursuri 

postuniversitare/doctori; 

 existenta unor relaţii stabile şi durabile 

(strategice) cu autoritățile si  instituțiile 

locale si cu agenții economici. 

 dispariţia postului de funcţionar în anul 

2015; 

 numărul mic de cadre didactice 

auxiliare  cu gradații de merit; 

 creșterea numărului de absențe la elevi 

datorită faptului că o parte a acestora nu 

sunt din localitate; 

 numărul redus de proiecte europene pe 

care şcoala le derulează. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 continuarea parcursului educaţional al 

elevilor din ciclul gimnazial din cadrul 

instituţiei noastre; 

 atragerea elevilor din zonele limitrofe 

pentru continuarea studiilor liceale către 

instituţia noastră datorită imaginii 

pozitive a colegiului; 

 posibilitatea publicării de articole cu 

ISSN în revista on-line a liceului; 

 Existenta posibilităților de a derula 

 anumite proiecte de investiţie în baza 

materială; 

 Sprijin din partea Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor pentru 

rezolvarea problemelor materiale 

curente; 

 imaginea favorabilă a unităţii de 

învăţământ în comunitatea locală; 

 scăderea populaţiei şcolare din zonă în 

următorii ani; 

 concurenţa cu instituţiile de profil, în 

special la nivelul gimnazial; 

 condiţionarea obţinerii creditelor 

transferabile de achitarea unor taxe; 

 schimbările dese de politici 

educaţionale; 

 numărul din ce în ce mai mare de 

 părinţi care lucrează în străinătate; 
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ȚINTE TRATEGICE 
 

T1. Perfecționarea activității de management la toate nivelurile instituției in scopul 
eficientizării si adecvării la nevoile exprimate de beneficiari.  
T2.  Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor, 
reducerii absenteismului şi îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale si testările 
internaționale. 
Scopul: Absolventul din societatea actuală trebuie recuplat cu nevoile de calificare, 
mobilitate şi flexibilitate resimţite de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, 
viaţa socială şi cultura societăţii noastre româneşti şi europene. Este necesară 
introducerea unei dimensiuni europene în educaţie, la toate nivelurile şi facilitarea 
accesului larg, transnaţional, la resursele educaţionale din Europa. 
T3. Sporirea calităţii serviciilor educaţionale şi stimularea excelenţei prin implementarea 
unui curriculum centrat pe educat şi competenţe cheie achiziţionate, necesare elevilor 
pentru accederea în forme superioare de învăţământ. 
T4. Proiectarea si realizarea activității educative curriculare si extracurriculare care sa 
asigure formarea complexa si armonioasa a personalității tinerilor cantemireni. 
Beneficiari: 

• direcţi: personalul şi elevii Colegiului National „Dimitrie Cantemir”; 

• indirecţi: părinţii elevilor, comunitatea. 

Parteneri: 
Primăria Municipiului Oneşti, Consiliul Local Oneşti, Biblioteca „Radu Rosetti” Onești, 
Asociaţia „Studium Cantemir”, Poliţia Municipiului Oneşti, Jandarmeria Oneşti, Consiliul  
Elevilor, Liceul Teoretic „Ion Creanga” – Chişinau, Republica Moldova, Centrul de 
Prevenire Antidrog Bacău, Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău, ECDL 
România, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, SIVECO România, ONG-uri, agenţi economici 
etc. 
 

COFINANTARE/ RESURSE MATERIALE 

Cofinanţatori 
Modalităţi de 

atragere 
Rezultate 

Primăria Oneşti Surse buget local Cheltuieli materiale, transport, olimpiade și 

concursuri 

MEN Bugetul de stat Cheltuieli de personal, cheltuieli 

materiale, cheltuieli cu întreţinerea 

curentă Asociația 

„Studium 

Cantemir” 

Sponsorizări, donaţii Premii pentru elevi în bani şi obiecte, materiale 

necesare bunei funcţionări a şcolii; 

Pentru realizarea priorităţilor strategice menţionate au fost definite următoarele 

programe: 
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DOMENIUL 
FUNCTIONAL 

PROGRAME DE 
DEZVOLTARE 

REZULTATE ASTEPTATE 

DEZVOLTARE 
CURRICULARĂ 

Managementul la nivelul 
şcolii şi al clasei 
Calitatea procesului 
instructiv-educativ 

Implementarea unor CDS integrate la 
nivelul ariilor curriculare  
•Promovare mai intensă în mass-media 

DEZVOLTAREA 
RESURSELOR 
UMANE 

Realizarea de activităţi 
educative pentru 
exersarea în şcoală a 
calităţii de cetăţean 

• Formarea minimum a 10 de cadre 
didactice pentru utilizarea metodelor 
activ-participative 
• Creşterea numărului de cadre 
didactice care folosesc mijloacele 
moderne de învăţământ (echipamente de 
redare a informaţiei') 
• Creşterea gradului de 
individualizare şi diferenţiere a învăţării - 
activitate diferenţiată individuală/pe 
grupe - minimum 10%) 
• îmbunătăţirea activităţilor 
metodice organizate în şcoală (frecvenţă, 
număr, calitate, activităţi demonstrative) 
• Ofertă educatională diversificată 
elaborată 
Creşterea cu minimum 10% a rezultatelor 
la 
olimpiadele şi concursurile şcolare 
• Procent de promovare la examenul 
de evaluare nationala si bacalaureat de 
100% RESURSE 

MATERIALE 
Condiţii de studiu şi de 
siguranţă 

• Obţinerea resurselor financiare 
pentru lucrările de reparaţii necesare 
• Consolidarea securităţii în şcoală 
prin eficientizarea sistemului de acces 
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DOMENIUL 
FUNCTIONAL 

PROGRAME DE 
DEZVOLTARE 

REZULTATE ASTEPTATE 

RELATE 
COMUNITARE 
ŞI DE 
PARTENERIAT 

Dimensiunea Europeană a 
şcolii 

• Atragerea unui număr mai mare 
de elevi în derularea unor proiecte şi 
programe extracurriculare 
• Creşterea cu 10% a numărului de 
proiecte redactate 
• Creşterea numărului de 
parteneriate stabilite la nivel local, 
judeţean, national şi international 
• Creşterea gradului de implicare a 
părinţilor în viaţa şcolii (număr de 
proiecte derulate în parteneriat cu 
Asociaţia de părinţi) 
• Creşterea cu 10% a fondurilor 
extrabugetare atrase 
• Formarea personalului didactic în 
management de proiect - cel puţin 10% 
din profesori. 
• Rezultate pozitive obţinute în 
evaluarea şcolii de către factorii de 
decizie externi 
• Finalizarea cu succes a tuturor 
proiectelor planificate 
• Creşterea numărului elevilor 
implicaţi în schimburi de experienţă 
internaţionale 

 

Pentru anul şcolar 2018–2019, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi 

educaţional pe următoarele priorităţi strategice care să contribuie la sporirea accesului 

tuturor elevilor la o educaţie de calitate şi la creşterea ratei de succes şcolar: 

 Responsabilizarea fiecărui reprezentant al organizaţiei şcolare, in vederea 

desfasurarii unui proces de invatamant cu finalitate ce vizează si asigura 

performanta; 

 Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului în rândul elevilor 

colegiului; 

 Promovarea de parteneriate pe plan local, naţional si european. 

 

ATRIBUȚII GENERALE ALE DIRECTORULUI 

 Realizează conducerea executivă a unității de învățământ preuniversitar, în 

conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului 

de administrație al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale. 

 Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate și responsabilitate în 

deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, încurajează și susţine colegii, în 

vederea motivării pentru formare continuă și pentru crearea în unitate a unui climat 

optim desfăşurării procesului de învăţământ. 
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 Răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a unității în calitatea sa de 

ordonato de credite și coordonează direct compartimentul financiar-contabil. 

 Realizează activitatea de îndrumare și control asupra activității întregului personal 

salariat al unității de învățământ. Colaborează cu personalul cabinetului medical. 

 Este președintele consiliului profesoral și al consiliului de administrație, în fața 

cărora prezintă rapoarte anuale și semestriale. 
 

PLANUL MANAGERIAL AL DIRECTORULUI 2019-2020  

A. Curriculum 

 elaborează proiectul de curriculum, planul de şcolarizare; 
 elaborează instrumentele de monitorizare și evaluare a activităţilor instructiv-

educative; 
 aplică planul de învăţământ, programele şcolare și metodologia de evaluare a 

performanţei şcolare; 
 controlează calitatea activităţii didactice și educative; 
 aprobă graficului tezelor semestriale; 
 coordonează   activităţile   de   pregătire   suplimentară   a   elevilor   participanţi   la   

examenele   naţionale,   olimpiade,   concursuri,   a   celor   cu   dificultăţi   de învăţare; este 
direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate în unitate; 

 întocmeşte documentele și a rapoartele tematice curente și speciale, solicitate de ISJ, 
MEN și autoritati locale; 

 

Funcţii 
managerial
e  
 

Activităţi   
 

Termen Resurse 
umane/ 
materiale/ 
financiare  

Indicatori de 
performanta  

Proiectare 
si 
organizare  
 

Refacerea 
organigramei 
scolii în 
conformitate cu 
modificările 
legislative din 
domeniu.  
 
Organizarea 
comisiilor 
metodice pe arii 
curriculare şi a 
consiliului pentru 
curriculum  

 

Septembr
ie  

   

 

Director  
 
Consiliul de 
administraţi
e  
Consiliul 
profesoral 

Standarde specifice  
 
 
Dosarele comisiilor 
metodice 

Numirea 
diriginților la 
clase.  

Septembrie  
 2019 

Consiliul de 
administraţi
e  

ROFUIP 

Numirea echipei 
de întocmire a 

Septembrie  
 2019 

Consiliul de 
administraţi

Logistica 
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orarului şcolii, 
verificarea şi 
aprobarea 
acestuia de către 
director.  

e  
 

Informarea 
elevilor din 
clasele a XII a sia 
VIII a cu privire la 
metodologia 
pentru susţinerea 
examenelor 
naţionale.  

Octombrie  
2019  

Director  
Director adj 
Resp. comis. 
metodice  
Profesorii 
diriginţi  

Programele 
valabile  
 

Monitorizarea şi 
valorificarea 
rezultatelor 
elevilor la 
evaluările interne 
şi externe  

Conf. calendar  
 

Director  
Director adj 
Resp. 
comisiilor 
metodice  

Materiale de 
analiză  
Programe de 
pregatire  

Organizarea 
simulărilor 
pentru evaluările 
naţionale la clasa 
a VIII – a.  

Conform  
planificării  

Directori  
Cadre 
didactice  

Metodologii, 
programe  
 

Realizarea de 
planuri 
educaţionale 
personalizate 
(Organizarea de 
cursuri şi 
examene ECDL, 
CISCO, 
cursuri/simulări 
şi organizare de 
examene de limba 
engleză şi 
franceză în scopul 
promovării 
examenelor  şi 
obţinerii 
certificărilor 
internaţionale.   
Includerea 
examenelor 
pentru elevii de 
nivel gimnazial în 
Oferta 
educațională 
suplimentară: 

Conform 
Calendarului 
examenelor 

 
Director 
Director adj 
Coordonato
ri programe 

Ponderea 
certificatelor 
internaţionale 
obţinute din total 
candidaţi (crestere 
de 5%) 
Gradul ridicat de 
satisfacţie al 
majorităţii 
beneficiarilor  
privind oferta 
educațională 
suplimentară(creșt
ere de 2%) 
Creşterea cu 3% a 
numărului de 
persoane înscrise la 
cursuri/ 
examene 
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KET, PET – limba 
engleză; ECDL, 
EQUALSKILLS – 
competențe 
digitale 

Coordonar
e  
şi  
monitoriza
re  

Întocmirea 
orarului conform 
normelor 
psihopedagogice  
 

Septembrie  
2019 

Director 
Comisia de 
întocmire a  
orarului  

Respectarea 
recomandărilor  
psihopedagogice 
privind  
orarul şcolii  

Monitorizarea 
parcurgerii 
curriculumului 
TC şi CDŞ.  
 

Permanent  
 

Director  
Director adj 
Resp. 
comisiilor  
metodice  

Plan de asistenţe la 
ore  
 

Monitorizarea 
participării 
cadrelor didactice 
la consfătuiri 
pentru 
informarea 
acestora în scopul 
aplicării 
legislaţiei în 
vigoare, pentru 
cunoaşterea 
documentelor 
manageriale la 
nivelul catedrei 
de specialitate.  

Conform 
calendarului 

 
Director 
Şefii de 
catedră  
 

Legislaţie  
 

Asigurarea 
menţinerii 
condiţiilor 
igienico - sanitare 
in unitate.  

Permanent Director Materiale  

Organizarea şi 
desfăşurarea 
concursurilor 
şcolare şi 
extracurriculare 
conform  
calendarului  Isj si 
MEN 

Permanent  
 

Director 
Resp. 
comisiilor  
metodice  
Consilierul 
pentru  
proiecte şi 
programe 
ed  

Participarea 
elevilor la aceste  
concursuri  

Analiza 
ritmicităţii notării 
şi a frecvenţei 
elevilor.  
 

Lunar  
 

Director  
 

Analiza ritmicităţii 
notării şi a  
frecvenţei elevilor  
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Control  
şi  
evaluare  

Analiza 
semestrială şi 
anuală a întregii 
activităţi 
desfăşurate.  

Începutul  
semestrului şi al  
anului şcolar  

Director  
Consiliul de 
administraţi
e  

Materiale de 
analiză ale  
C.P si C.A  

Întocmirea 
documentaţiei 
necesare pentru 
susţinerea 
examenelor 
naţionale.  
 

Permanent  Director  
Director adj 
Secretariat,  
Diriginţii 
cls.a XII a si 
aVIII a  

Dosarele de 
înscriere ale  
absolvenţilor 
claselor a XII a si a 
VIII a  

Arhivarea şi 
păstrarea 
documentelor 
şcolare.  
 

Conform term.  
legale  

Director  
Secretariat  

Arhivarea şi 
păstrarea  
documentelor 
şcolare  

Urmărirea 
asigurării calităţii 
educaţiei, a 
modului în care 
se realizează 
atribuţiile 
manageriale la 
nivelul comisiilor 
metodice şi 
fiecărui cadru 
didactic în parte: 
controlul 
parcurgerii 
ritmice a 
materiei; analiza 
obiectivă a 
nivelului de 
pregătire a 
elevilor, cu 
măsuri concrete 
de ameliorare a 
situaţiilor 
necorespunzătoar
e; controlul 
evaluării continue 
şi corecte a 
elevilor; 
desfăşurarea 
lucrărilor 
semestriale.  

Conf.  
planificarii  

Director  
Comisia de 
asigurare a  
calităţii  

Documente şcolare  
Asistenţe la ore  

Comunicar
e  

Consultarea 
părinţilor şi a 

Decembrie  
2019 

Director adj 
 Comisia 

Formulare de 
opţiuni cu  
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şi motivare  elevilor în 
vederea 
repartizării 
orelor din CDŞ.  

 pentru  
Curriculum, 
prof.diriginţ
i  

semnăturile 
elevilor, cererile  
părinţlor, PV 
sedinte cu parintii  

Participarea 
tuturor cadrelor 
didactice la 
activităţile 
desfăşurate de 
ISJ, CCD, MEN în 
cadrul 
programului de 
formare continuă: 
preg. grade 
didactice,  
formatori, 
mentori, 
metodişti, 
evaluare de 
manuale  

Permanent  
 

Director 
Responsabil
ul cu 
formarea  
continua 

Certificate/adeveri
nţe care atestă  
participarea la 
aceste stagii  
 

Promovarea 
examenelor de 
grad de către 
toate cadrele 
didactice.  
 

Conform  
graficului  
de desfăşurare a  
gradelor  

Director  
Responsabil
ul comisiei 
de  
monitorizar
e a act. de  
formare 
continuă  

Atestatele de 
obţinere a gradelor  
didactice  

Organizarea 
comisiilor de 
lucru, a comisiilor 
metodice, a 
comisiilor pentru 
organizarea 
examenelor de 
admitere şi a 
comisiei de 
acordare a 
burselor şi a altor 
ajutoare 
materiale 
elevilor.  

Septembrie  
2019  

Directori  
C.A si C.P  

Componenţa 
comisiilor de  
lucru în anul şcolar 
2019-2020 
Funcţionarea 
corespunzătoare  
a comisiilor  

II. RESURSA UMANĂ  

 elaborează proiectul de dezvoltare a resurselor umane; 
 elaborează procedurile de ocupare a posturilor și catedrelor vacante pentru 

personalul din subordine; 
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 propune coordonatorul pentru proiecte și programe educative şcolare și 
extraşcolare; 

 poate propune directorului diriginţii    claselor, a cadrelor didactice de specialitate 
pe clase; 

 stabileşte componenţa echipelor/ formaţiilor de studiu; 
 propune membrii comisiilor metodice și a comisiilor de specialitate, a 

responsabililor comisiilor pe probleme; 
 colaborează cu directorul pentru elaborarea fişei postului pentru, cadre didactice, 

personal didactic auxiliar şi   nedidactic; 
 răspunde de întocmirea foilor colective de prezență; 
 elaborează aprecierea personalului didactic pentru gradaţie de merit; 
 monitorizează activitatea de formare continuă și dezvoltare profesională; 
 informează periodic personalul școlii în legătură cu cerințele transmise de ISJ Bacau 
 asigură informarea personalului didactic și didactic auxiliar în legătură cu sarcinile 

de serviciu care le revin; 
 monitorizează modul și corectitudinea completării documentelor școlare. 

 

Funcţii 
manageria
le  

Activităţi 
 

Termen 
 

Resurse 
umane/materiale/fina

nciare 

Indicatori de 
performanta 

 
Proiectare 
şi 
organizar
e  
 

Elaborarea 
planului de 
şcolarizare în 
concordanţă 
cu strategia de 
dezvoltare şi 
dotarea 
materială a 
şcolii.  

Conform  
termen 
dat de ISJ  

Director  
C.A si C.P  

Proiectul 
planului de 
şcolarizare  
 

Elaborarea 
proiectului de 
încadrare în 
conformitate 
cu structura 
planului de 
şcolarizare şi a 
planului cadru 
de învăţământ.  

Conform 
termen 
dat de ISJ  
 

Directori  
C.A Secretariat  

Corectitudinea 
proiectului de  
încadrare cu 
personal 
didactic  
cu respectarea 
legislaţiei  

Eficientizarea 
consilierii şi 
orientării în 
alegerea 
carierei 
Realizarea 
consilierii şi 
orientării 
şcolare a 
elevilor. 
(Organizarea 
de acţiuni 

Permanen
t  
 

Profesori diriginţi  
 

Planificarea 
orelor de 
dirigenţie/consil
iere  
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comune cu:  
a. elevii din 
ciclul superior 
al liceului şi 
absolvenţi cu 
cariere de 
succes în ţară 
şi străinătate 
(Proiectul 
HIGH 
ACHIEVERS) 
b. elevii 
claselor a VII a 
și a VIII a și 
elevi de nivel 
liceal.  
- Scrisori de 
recomandare 
şi datele de 
contact ale 
persoanelor ce 
pot furniza 
recomandări 
- Eliberarea 
diplomei de 
voluntar 
Crearea şi 
actualizarea 
continuă a 
bazei de date 
electronice 
unice pentru 
evidenţa 
personalului 
didactic, 
didactic 
auxiliar şi 
nedidactic.  

Semestrul 
I  
Semestrul 
II  
 

Director 
Responsabil SIIR 
 

Logistica, baze 
de date 
existente  
 

Profesionaliza
rea continuă a 
personalului 
angajat prin 
participarea la 
forme de 
perfecţionare 
şi formare 
continuă și 
asigurarea 
încadrării cu 

Permanen
t 

Director 
Comisia de perfecționare 

Creșterea cu 
10% a 
numărului de 
ore de formare a 
cadrelor 
didactice; 
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personal 
didactic 
calificat 
Dezvoltarea 
programelor 
specifice 
pentru 
prevenirea 
violenței, 
eșecului și 
abandonului 
şcolar 
(Elaborarea și 
implementare
a proiectelor 
educaționale 
în parteneriat 
cu poliția, 
jandarmeria,  
spitalul, ONG –
uri locale/ 
naționale) 
 

Noiembrie 
2018 

Director 
Consilier educativ 
Psiholog școlar 

Realizarea 
100%  a 
activităților 
propuse 
conform 
planurilor 
Rata 
abandonului 
școlar/ violenței 
sub 1%  
Gradul de 
satisfacție a 
părinților 
elevilor/elevilor 
claselor a IX a și 
a V a față de 
serviciile oferite 
este de min. 
80% 
Reducerea ratei 
întârzierilor în 
notare cu 5% 

Coordonar
e  
şi  
monitoriz
are  

Încadrarea 
personalului 
didactic 
conform 
planului cadru 
şi prevederilor 
statutului 
personalului 
didactic 
privind norma 
didactică.  

Septembri
e 2019 
 

Director  
 

Documente 
oficiale 
întocmite  
în conformitate 
cu metodologia 
MEN  

Repartizarea 
profesorilor 
diriginţi la 
clasele  

Septembri
e 2019 
 

Director  
Consiliul de 
administraţie  

Decizii ale 
consiliului de 
administraţie  
 

Organizarea 
colectivelor de 
catedră şi 
desemnarea 
responsabilităţ
ilor catedrelor 
şi colectivelor 
pe arii 
curriculare  

Septembri
e 2019 
 

Director,C.A si C.P  
 

Funcţionarea 
eficientă a 
colectivelor de 
catedră  
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Organizarea şi 
desfăşurarea 
şedinţelor cu 
părinţii pe 
clase în 
vederea 
constituirii 
comitetelor de 
părinţi pe 
clase  
Constituirea 
Consiliului 
părinţilor pe 
şcoală şi 
întâlnirea 
acestora în 
vederea 
stabilirii 
responsabilităţ
ilor  

Septembri
e –
Octombrie 
2019 
 

Director  
Director adj 
 

Graficul 
şedinţelor  
Procese verbale 
ale şedinţelor  

Revizuirea şi 
actualizarea 
Regulamentul
ui de Ordine 
Interioară  

Septembri
e 2019 
 

Director  
Director adj 

Corelarea 
Regulamentului 
de Ordine 
Interioară cu 
ROFUIP şi cu 
hotărârile CA, CP  

Control  
şi  
evaluare  

Evaluarea 
anuală a 
personalului 
didactic şi 
nedidactic din 
subordine  

Cf. 
metodolog
iei  
 

Director 
Director adj 

Evaluarea 
anuală a 
personalului  
didactic şi 
nedidactic din  
subordine  
 

Întocmirea 
documentelor 
legale privind 
managementul 
resurselor 
umane: 
cataloage, 
registre 
matricole, foi 
matricole, 
condici de 
prezenţă,  

Octombrie 
2019  
 

Director  
Secretariat  

Documentele 
şcolare 
completate  
şi verificate în 
conformitate cu 
legislaţia în 
vigoare  

Comunica
re  
şi  

Formarea 
continuă prin 
participarea la 

Permanen
t  
 

Director 
Responsabilul comisiei 
de formare continuă  

Adeverinţe de 
participare la 
stagii de 
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motivare  cursurile 
organizate de 
instituţiile 
abilitate  

 perfecţionare  
 

Asigurarea 
consilierii 
elevilor 
privind 
orientarea 
scolara si 
profesionala  

Conform 
planificări
i  
 

Director ,Diriginţi si 
Consilier scolar 
 

Parteneriate  
 

 

III.RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

 colaborează cu directorul pentru elaborarea proiectului de buget si a proiectului de 
achiziţii si dotare a şcolii; 
 acordă drepturile elevilor; 
 se preocupă de atragerea resurselor extrabugetare; 
 angajează si utilizează credite bugetare în limita si cu destinaţii aprobate prin 
buget; 
 verifică modul de ţinere la zi a contabilităţtii si de prezentare la termen a 
bilanturilor contabile si a conturilor de execuţie bugetară; 
 monitorizează prezenţa la programul de lucru si consemnarea absenţelor 
personalului; păstrează documentele de evidenţă a învoirilor, concediilor de odihnă si a 
concediilor fără plată conform legii; 
 utilizează si păstrează bunurile aflate în administrare 
 verifică înregistrarea în evidenţele contabile a bunurilor procurate din venituri 
extrabugetare sau donaţii, elaborarea documentelor de inventariere anuală a bunurilor si 
a propunerilor de casare. 
Funcţii 
managerial
e  
 

Activităţi 
 

Termen 
 

Resurse 
umane/materiale/financi

are 
 

Indicatori 
de 

performant
a 

Proiectare  
şi  
organizare  

Efectuarea 
analizei 
privind 
stadiul 
lucrărilor de 
reparaţii şi 
investiţii 
(Continuarea 
lucrărilor 
necesare 
pentru 
obținerea 
autorizației 
ISU) 

Semestrial  
 

Director  
 

 
Execuția a 
măcar două 
lucrări din 
cele 
prevăzute în 
proiectul 
avizat de ISU 
Bacău 

Procurarea 
rechizitelor 
gratuite 

Septembri
e 2019 

Director 
Administrator  

Legislatie  
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pentru elevi 
la începutul 
anului scolar.  
Modernizarea 
şi dezvoltarea 
bazei 
didactico-
materiale 

Conform 
Planului 
de 
achiziții 
trimestria
l 

Director, 
Inginer de sistem 
Contabil șef Administrator 

Creșterea 
gradului de 
satisfacție a 
profesorilor/ 
elevilor față 
de resursele 
materiale 
utilizate în 
procesul 
instructiv-
educativ cu 
5% 

Încurajarea 
mecanismelor 
de atragere 
de fonduri 
extrabugetare
, în special 
prin 
dezvoltarea 
culturii 
proiectelor 
 
 

Permanen
t 

Director 
Consiliul de administrație 
 

Creșterea cu 
10% a 
veniturilor 
din 
sponsorizări, 
donații etc.  
Numărul 
proiectelor 
depuse  =  
Numărul 
proiectelor 
acceptate 

Susținerea 
unui program 
de relații 
publice la 
nivelul 
instituției 
 (Realizarea 
materialelor 
publicitare în 
vederea 
atragerii 
elevilor către 
colegiu: 
broșură de 
prezentare, 
pliante, 
prezentări, 
afișe etc. din 
venituri 
proprii.  
Organizarea 
festivităților 

Conform 
graficelor 
specifice 

Director 
Director adj 
Contabil șef 
Comisia pentru comunicare 
si promovare a imaginii 
scolii si a ofertei 
educationale 

Achitarea 
100% din 
venituri 
proprii a 
cheltuielilor 
de 
organizare 
Realizarea 
100%  a 
activităților 
propuse 
conform 
planului 
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de absolvire, 
a Zilelor 
porților 
deschise, 
Zilelor 
colegiului, a 
vizitelor de 
popularizare 
în școli) 

Coordonare  
şi  
monitorizar
e  

Pregătirea 
sălilor de 
clasă în 
vederea 
desfăşurării 
procesului de 
învăţământ în 
bune condiţii 
(săli de clasă, 
laboratoare, 
sală de sport)  

Septembri
e 2019  
 

Director  Pregătirea 
sălilor de 
clasă  
corespunzăt
or 
standardelor 
în  
vederea 
asigurării 
calităţii în 
educaţie  

Asigurarea de 
manuale 
pentru elevii 
claselor V-XII 
şi 
repartizarea 
lor prin 
biblioteca 
şcolară  

Septembri
e 2019  
 

Director 
Director adj 
Bibliotecar  
Profesori diriginţi  
 

Existenţa 
manualelor 
Listele cu  
repartizarea 
manualelor 
pe clase şi 
elevi  

Aprovizionar
ea cu 
materiale 
consumabile 
necesare 
asigurării 
igienizării 
zilnice a 
spaţiilorîn 
care se 
desfăşoară 
activităţi.  

Permanen
t  

Director Existenţa 
materialelor 
consumabile  
 

 

IV.PARTENERIATE ŞI PROGRAME 

 elaborează proiectul de dezvoltare instituţională; 
 lansează proiecte de parteneriat local, naţional, internaţional; 
 aprobă regulamentele de funcţionare a cercurilor, asociaţiilor elevilor; 
 organizează si coordonează Comisia SCMI; 
 încheie acordul cadru de parteneriat cu elevii si părinţii; 
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 elaborează regulamentul de ordine interioară, planului de pază, PSI, protecţia muncii, 
protecţie civilă; 
 aplică sanctiuni cadrelor didactice si elevilor în conformitate cu prevederile 
regulamentare; 
 dezvoltă si promovează o imagine favorabilă asupra şcolii, manifestând receptivitate 
faţă de problemele comunităţii, capacitate de organizare, creativitate, responsabilitate, 
profesionalism; 
 

Funcţii 
managerial
e  

Activităţi 
 

Termen 
 

Resurse 
umane/materiale/financ

iare 
 

Indicatori 
de 

performan
ta 

Proiectare  
şi  
organizare  

Coordonarea şi 
evaluarea 
derulării 
proiectelor de 
parteneriat.  

Permanent  
 

Director 
Director adj 

Proiecte şi 
rapoarte de 
colaborare  
 

  Elaborarea 
programului de 
inspecţii şi 
interasistenţe şi 
valorificarea 
fişelor de 
evaluare a 
activităţii 
didactice.  

Octombrie 
2019  
 

Directorii  
Şefii de comisii metodice  

Graficul de 
asistenţe  
Planul de 
activităţi al  
comisiilor 
metodice  
Fişe de 
evaluare  

  Elaborarea 
ofertei 
educaţionale 
pentru anul 
şcolar 2019 – 
2019.  

Mai  
2020 

Directorii  
Şefii de comisii metodice 

Oferta 
educaţional
ă a şcolii  
 

 Planificarea 
colaborării şcolii 
cu poliţia, 
pompierii, 
instituţii 
culturale, agenţi 
economici.  

Semestrul 
I  
 

Director  
 

Legislaţie 
specifică  
 

 Realizarea 
proiectelor în 
parteneriat 
şcoală 
comunitate în 
folosul ambelor 
părţi  

Semestrul 
I  
Semestrul 
II  
 

Director  
Director adj 
 

Legislaţie şi 
comunicare  
 

 Colaborarea cu 
alte instituţii, 
asociaţii, 

Conform 
calendarul
ui  

Director  
Director adj 
Consilier educativ  

Calendar 
activităţi  
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organizaţii 
nonguvernament
ale în 
domeniulactivită
ţii educative şi 
extrascolare.  

  

Coordonar
e  
şi  
monitoriza
re  

Colaborarea cu 
ISJ în iniţierea, 
derularea şi 
proiectelor 
şcolare.  
 

Permanent Director  
Director adj 
Consilier educativ  
 

Programele 
existente  
 

Colaborarea cu 
Primăria pentru 
finanţarea şi 
derularea 
proiectelor 
iniţiate şi / sau a 
altora noi.  

Permanent Director  
Consilier educativ  
 

Programele 
existente  
 

Elabolarea către 
ISJ a rapoartelor 
privind 
activitatea 
unităţii în 
domeniul 
proiectelor şi 
programelor, 
acestea urmând 
a fi aduse la 
cunoştinţa 
parinţilor şi 
elevilor unităţii.  

Conform 
calendarul
ui  
 

Director  
Consilier educativ  
 

Legislaţia 
specifică  
 

Creșterea 
capacității 
instituționale 
prin continuarea 
școlarizării la 
nivel gimnazial, 
cl. a V- a- a VIII a 
- Pregătirea 
vizitelor de 
monitorizare 
- Pregătirea 
documentației 
solicitate de 
ARACIP pentru 
evaluare externă 
în vederea 
acreditării 

Cf. 
Calendarul
ui ARACIP 

Director  
Consiliul de administrație 
Comisia de evaluare și 
asigurare a calității 

Legislaţia 
specifică 
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nivelului 
gimnazial/evaluă
rii periodice a 
nivelului liceal 

Comunicar
e  
şi  
motivare  

Stimularea 
colectivelor de 
părinţi şi a 
consiliului 
reprezentativ al 
părinţilor în 
rezolvarea 
problemelor 
şcolii.  

Permanent  Directorii 
Consilier educativ  
 

Calendar 
activităţi  
 

Participarea la 
activităţile 
extracurriculare 
înscrise în 
calendarul M.E.N. 
pentru anul 
şcolar 2019-
2020 

Conform 
calendarul
ui  
 

Directorii 
Consilier educativ  
 

Conform 
specificăril
or M.E.N. 
 

Rezolvarea 
amiabilă a 
eventualelor 
conflicte între 
şcoală şi 
comunitate.  

Semestrul 
I  
Semestrul 
II  
 

Directorii 
Consilier educativ  
 

Comunicar
e 
instituţiona
lă  
 

 

DOCUMENTE CARE VOR FI ÎNTOCMITE PE BAZA PREZENTULUI PLAN MANAGERIAL  
 Tematica şi graficul Consiliului de Administraţie/ Tematica şi graficul Consiliului 

Profesoral  
 Planurile manageriale ale comisiilor  
 Graficul de asistenţe/ Activităţile extraşcolare/ Activitatea de formare şi 

perfecţionare 

 
 
 
 

Director, 
Prof Aliana-Maria Ifrim 

 


