
  

Nr. 2242/04.09.2020 

Analizat și avizat în Consiliul profesoral din 08.09.2020 

Aprobat în Consiliul de administrație din 12.09.2020 

PLANUL MANAGERIAL AL DIRECTORULUI 

COLEGIULUI NAȚIONAL „DIMITRIE CANTEMIR” ONEȘTI 

Anul școlar 2020-2021 



2 

 

 

 

   
   

 

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 2019-2020 

o Rapoartele comisiilor din școală pentru anul școlar 2019-2020 
  

 

  

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 2020-2021 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 
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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 

MEC 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 2020-2021  

 

I. DIAGNOZA ACTIVITĂŢII DESFĂȘURATE LA COLEGIUL NAȚIONAL „DIMITRIE CANTEMIR” 
ONEȘTI  

ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 
REALIZARE 

INSTRUMENTE/ 
RESURSE 

Elaborarea 
rapoartelor de 
activitate individuale 

Cadrele didactice august 2020 Rapoartele 
didactice anuale 

Fişa postului, fişa de 
evaluare, 
documentele de 
proiectare didactică 

Elaborarea 
rapoartelor comisiilor 
metodice 

Resp. comisiilor 
metodice 

1 sept. 2020 Rapoartele 
comisiilor 
metodice 

Dosarul comisiei 
metodice, 
PS 5.5-01 

Analiza activităţii 
Consiliului de 
administraţie şi 
evaluarea activităţii 
membrilor CA 

Directorul 1 sep. 2020 Procesul verbal al 
şedinţei CA 

Lista atributiilor 
membrilor CA 
Dosarul CA, 
Registrul de procese 
verbale ale CA 

Elaborarea raportului 
privind activitatea 
compartimentului 
secretariat 

Secretarul şcolii 1 sep. 2020 Raportul 
secretarului şcolii 

Fisa postului 
secretar, 
Programul de 
activitate al 
compartimentului 
secretariat 

Elaborarea raportului 
privind activitatea 
serviciului financiar 

Administratorul 
financiar 

1 sep. 2020 Raportul 
administratorului 
financiar 

Fisa postului 
administrator fin. 
Programul de 
activitate al 
serviciului financiar 

Elaborarea 
rapoartelor de 
monitorizare a calităţii 
educaţiei 

Responsabilul 
CEAC 

Trimestrial Fişe de 
monitorizare, 
Rapoarte de 
monitorizare 

PS 8.2-03 
 

Elaborarea Raportului 
privind calitatea 
educaţiei  în anul 
şcolar 2019-2020 

Directorul 30 sep. 2020 
 

Raportul privind 
calitatea educaţiei   

Rapoartele 
comisiilor metodice 
si 
compartimentelor, 
Fişele de observare 
a lecţiilor, 
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PS 8.2-04 
Autoevaluarea 
instituţională 2019-
2020 

Responsabilul 
CEAC 

01 oct. 2020 RAEI Platforma ARACIP 
Calendarul 
completării RAEI 
Standarde nationale, 
Ghidul de 
autoevaluare, 
PS 8.2-05 

 

II. DEZVOLTAREA ORGANIZAŢIONALĂ, RELAŢII SISTEMICE 

 
OBIECTIVE: 
1. Creşterea eficienţei exercitării funcţiilor manageriale şi orientarea acestora spre 
obţinerea de rezultate. 
2. Dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii. 
3. Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul 
preuniversitar şi a Regulamentului intern. 
 

ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 
REALIZARE 

INSTRUMENTE/ 
RESURSE 

Elaborarea Planului 
managerial pentru anul 
şcolar 2020-2021 

Directorul 
 

2 sep. 2020 Planul managerial 
2020-2020 

PDI, 
Planul managerial 
2020-2021 

Elaborarea planului de 
curățenie și dezinfecție 
a spațiilor unității de 
învățământ pentru 
prevenirea infecției cu 
SARS-CoV-2 

Directorul 
 

12 sep. 
2020 

Planul de curățenie 
și dezinfecție 

PO 11.05 

Elaborarea proiectului 
planului de şcolarizare 
2021-2022 

Directorul 
 

1 dec. 2020 Proiectul planului de 
scolarizare 

Efectivele de elevi 
2020-2021 

Avizarea proiectului 
planului de şcolarizare 
2021-2022 

CP 25 nov. 
2020 

Procesul verbal al 
şedinţei CP 

RCOFUIP, 
Sedinta CP online 

Elaborarea proiectului de 
încadrare a titularilor 
şcolii 2021-2022 

Directorul, 
Resp. comisiilor 
metodice 

Calendar 
ISJ, 
1 feb.2021  

Proiectul de 
incadrare 

Planul de 
şcolarizare,  
Schemele orare, 
Planul cadru de 
învăţământ 

Monitorizarea realizării 
planului managerial 

Directorul Lunar Fise de monitorizare  ROF 

Revizuirea 
Regulamentului de 
organizare şi 
funcţionare în contextul 
pandemiei SARS-CoV-2 

Directorul 12 sep. 
2020 

ROF revizuit LEN, 
RCOFUIP 

Aprobarea ROF 2020- CA 12 sep. Procesul verbal al RCOFUIP, 
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2021 2020 şedinţei CA Sedinta CA online 

Prelucrarea ROF – 
angajaţii şcolii 

CP 12 sep. 
2020 

Procesul verbal al 
şedinţei CP 

RCOFUIP, 
Sedinta CP online 

Prelucrarea ROF – 
elevii şi părinţii 

Diriginţii 30 sep. 
2020 

Procese verbale ale 
şedinţelor 

RCOFUIP, 
Sedinta cu părinţii 
online 

Desemnarea 
coordonatorului pentru 
activitățile de prevenire 
a infecției cu SARS-CoV-
2 din unitatea de 
învățământ. 

Directorul 12 sep. 
2020 

Decizia internă PO 11.05 

Reorganizarea 
Consiliului de 
administraţie – 
Alegerea 
reprezentanţilor CP în 
CA 

Directorul 08 sep. 
2020 

Decizia de 
constituire a CA 

Hotărarea CP 
 

Reorganizarea 
Consiliului de 
administraţie – 
Alegerea 
reprezentanţilor CRP în 
CA 

Preşedintele CRP 30 
sep.2020 

Decizia de 
constituire a CA 

Hotărârea CRP 

Stabilirea 
responsabilităților 
membrilor CA 

Directorul 10 oct. 
2020 

Decizia interna, 
Lista atributiilor 
membrilor CA 

RCOFUIP, 
ROF 

Evaluarea periodică a 
activitatii membrilor 
Consiliului de 
administraţie  

CA, 
Directorul 

Semestrial Rapoartele de 
autoevaluare, 
Raportul 
directorului 

Lista atributiilor 
membrilor CA, 
RCOFUIP 

Elaborarea graficului şi 
a tematicii CA 

CA, 
Directorul 

02 sep. 
2020 

Graficul şi tematica 
şedinţelor  CA 

RCOFUIP 

Elaborarea graficului şi 
a tematicii CP 

CP, 
Directorul 

08 sep. 
2020 

Graficul şi tematica 
şedinţelor  CP 

RCOFUIP 

Constituirea consiliilor 
clasei 

Directorul,  
Diriginţii 

30 sep. 
2020 

PV al sedintei CC 
online 

RCOFUIP, 
ROF 

Constituirea comisiilor 
metodice 

CP, 
Directorul 

08 sep. 
2020 

Hotărârea CA, 
Decizia interna 

Fisa de incadrare, 
RCOFUIP 

Desemnarea şefilor 
comisiilor metodice 

CA 08 sep. 
2020 

Hotărârea CA 
Decizia interna 

RCOFUIP 

Constituirea comisiilor 
cu caracter permanent  

CA, 
Preşedintele CA 

08 sep. 
2020 

Hotărârea CA, 
Decizia interna 

RCOFUIP, 
ROF 

Constituirea comisiilor 
cu caracter ocazional 

CA, 
Preşedintele CA 

Ocazional Hotărârea CA, 
Decizia interna 

RCOFUIP, 
ROF 

Elaborarea 
programelor de 
activitate ale comisiilor 

Resp. comisiilor 
metodice 

30 sep. 
2020 

Programele anuale 
ale comisiilor 
metodice 

RCOFUIP, 
ROF 
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metodice 

Aprobarea programelor 
anuale de activitate ale 
comisiilor metodice 

CP 10 oct. 
2020 

PV al sedintei CP RCOFUIP, 
Sedinta CP online 

Elaborarea 
programelor de 
activitate ale 
compartimentelor 

Secretarul  
Ad. financiar 

15 sep. 
2020 

Programele de 
activitate ale 
secretariatului şi 
compartimentului 
financiar 

Fisa postului, 
Legislatia specifica 

Constituirea CEAC Directorul 30 sep. 
2020 

Hotărârea CA 
Decizia interna 

Regulamentul 
CEAC, 
RCOFUIP 

Desemnarea 
responsabilului CEAC 

CA, 
Directorul 

02 sep. 
2020 

Hotărârea CA 
Decizia interna 

Regulamentul 
CEAC, 
RCOFUIP 

Desemnarea 
coordonatorului pentru 
programe şi proiecte 
educative 

CA, 
Directorul 

02 sep. 
2020 

Hotărârea CA, 
Decizia interna 

RCOFUIP 

Evaluarea activitatii  
extracurriculare si 
extrascolare 

Directorul, 
CPPE 

 

Raport privind 
starea 
invatamantului 
Proces verbal CP 
online 

PS: 7.5-11 
PS 8.2-03 
 

Organizarea 
colectivelor de elevi si 
distribuirea rolurilor în 
cadrul claselor 

Diriginti 23 sep. 
2020 

Organigrama 
claselor 

ROF 

Organizarea 
activităţilor de 
orientare 
şcolară şi profesională a 
elevilor clasei a VIII-a și 
a XII-a 

Profesorul 
consilier şcolar, 
Dirigintii  

Semestrial Programul 
cabinetului de 
consiliere 

Programul 
cabinetului de 
consiliere 

Desemnarea diriginţilor Directorul 02 sep. 
2020 

Hotărârea CA, 
Decizia interna 

Minuta şedinţei 
comisiilor 
metodice 

Elaborarea  orarului 
unității de învățământ 

Comisia de orar 11 sep. 
2020 

Orarele definitive pe 
cicluri de 
învăţământ 

ROF 

Stabilirea componenţei 
formaţiunilor de studiu 

Directorul 10 
sep.2020 

Listele de inscriere 
avizate de director 

ROF, 
 

Reactualizarea 
diagramei spaţiilor 
pentru anul scolar 
2020-2021 în funcție 
de posibilitățile de 
asigurare a distanțării 
fizice 

Directorul 10 
sep.2020 

Diagrama spaţiilor 
2020-2021, 
Semnalizarea 
spaţiilor şcolare 

ROF, 
PO 11.05 
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Întocmirea fişei de 
încadrare  

Directorul 
Secretarul  

30 sep. 
2020 

Fisa de incadrare 
2020-2021 

Deciziile ISJ, 
Deciziile interne 
PCU/PCO 

Completarea registrelor 
matricole 

Directorul 
Secretarul  

09 sep. 
2020 

Registrele matricole 
completate la zi 

ROF 

Gestionarea corectă a 
actelor de studii 

Secretarul  Permanent Registrul actelor de 
studii 

Regulamentul 
actelor de studii 

Elaborarea şi 
transmiterea la timp a 
statisticilor, 
rapoartelor, 
informarilor 

Directorul, 
Secretarul  

Permanent Registrul de intrari-
iesiri 

PS 5.5-02 

Completarea 
cataloagelor şcolare 
2020-2021 

Dirigintii 16 sep. 
2020 

Cataloagele avizate 
de director 

Registrele 
matricole, 
Baza de date a 
şcolii 

Stabilirea serviciului de 
şcoală pentru cadrele 
didactice 

Directorul 14 sep. 
2020 

Graficul serviciului 
pe şcoala 

ROF, 
Orarul şcolii 

Constituirea consiliului 
elevilor online 

Coordonatorul de 
proiecte 

30 sep. 
2020 

Lista Consiliului 
elevilor 

RCOFUIP 

Stabilirea programului 
de audienţe  

Directorul, 
Diriginţii 

19 sep. 
2020 

Programul de 
audiente online 

ROF, 
PS 5.5-07 

Elaborarea planului de 
desegregare pentru 
anul scolar 2020-2021 

Directorul 
 

02 sep. 
2020 

Planul de 
desegregare 

OMECTS 

Monitorizarea punerii 
in aplicare a masurilor 
de desegregare 

Directorul 
 

Trimestrial Raport de 
monitorizare 

Planul de 
desegregare 

Alocarea burselor 
scolare 

Comisia de burse 14 oct. 
2020 

PV al sedintei CA 
online 
Lista bursierilor 

Dosarele pentru 
burse 
PS 7.5-13 

Monitorizarea 
fenomenului de 
absenteism şi stabilirea 
măsurilor de remediere 

Comisia pentru 
monitorizarea 
frecventei 

Trimestrial PV al CP online Sedinta CP online  
ROF, 
PS 7.5-15 

Evaluarea fenomenului 
de absenteism şi 
stabilirea măsurilor de 
recuperare 

Comisia de 
monitorizare a 
fecventei 

Semestrial Raportul comisiei Cataloagele 
scolare, 
PV ale sedintelor 
Consiliului clasei 
online 

Validarea situatiei 
scolare la sfârşitul 
semestrului I si a 
notelor la purtare sub 7 

CP 20 ian.2021 PV al sedintei CP 
online 

Cataloagele 
scolare, 
RCOFUIP 

Validarea situatiei 
scolare anuale si a 
notelor la purtare sub 7 

CP 10 iun. 
2021 

PV al sedintei CP 
online 

Cataloagele 
scolare, 
RCOFUIP 
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Aprecierea sintetica a 
activitatii personalului 
care solicita gradatie de 
merit 

CP 15 mar 
2021 

PV al sedintei CP 
online 

Metodologia 
acordarii gradatiei 
de merit 

Actualizarea avizierelor Directorul Permanent Dosarul avizierelor PS 5.5-01 

Fluidizarea fluxului 
informaţional în scoala 

Directorul Trimestrial Pliante, 
Buletinele 
informative 

PS 5.5-01 

Arhivarea şi păstrarea 
documentelor oficiale 
privind elevii si 
personalul şcolii 

Secretarul  Permanent Registrul  de 
evidenţă arhivistică 

PS 7.6-02 
Programul 
compartimentului 
secretariat 

 

III.CURRICULUM 

 
OBIECTIVE: 
1. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă 
aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate. 
2. Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul fiecărei comisii metodice si al fiecărei 
discipline/cadru didactic. 
3. Stabilirea ofertei CDŞ în funcţie de nevoile specifice ale elevilor si de resursele umane si 
materiale ale şcolii. 
4. Aplicarea normelor, procedurilor si metodelor de evaluare a competenţelor şi a 
conţinuturilor vizate de curriculumul  şcolar. 
5. Centrarea demersului educaţional pe elev şi menţinerea rezultatelor şcolare curente la un 
nivel ridicat. 
6. Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării pentru a asigura şanse egale tuturor 
elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă si pregătirea elevilor pentru o 
societate în schimbare. 
 

ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 
REALIZARE 

INSTRUMENTE/ 
RESURSE 

Elaborarea planificărilor calendaristice 
anuale 

Cadrele didactice 10 sep. 
2020 

Planificarile 
anuale 

Programele 
scolare in 
vigoare 

Elaborarea 
planificărilor 
calendaristice 
semestriale I 

Cadrele didactice 10 sep. 
2020 

Planificarile 
semestriale 

Programele 
scolare in 
vigoare 

Proiectarea didactică a 
unităţilor de învăţare 

Cadrele didactice 22 sep. 
2020 

Proiectarea 
unitatilor de 
invatare 

Programele 
scolare in 
vigoare 

Avizarea documentelor 
de proiectare didactica 

Directorul, 
Resp. comisiilor 
metodice 

26 sep. 
2020 

Documentele de 
proiectare avizate 

Programele 
scolare in 
vigoare, 
ROF 

Elaborarea si 
promovarea ofertei 

Comisia de 
curriculum 

Semestrul II Ofertă 
educaţională 

PS 7.3-04 
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educaţionale 2021-
2022 

avizată de CP 

Stabilirea CDŞ 2021-
2022 

CP Semestrul II PV al consultarii 
parintilor online 
Fisele de optiuni 
ale elevilor 

PS 7.3-03 
 

Validarea CDS CP Semestrul II PV al sedintei CP RCOFUIP, 
Sedinta CP 
online 

Elaborarea şi avizarea 
programelor pentru 
disciplinele opţionale 
2021-2022 

Cadrele didactice 10 sep.2020 Avizul Comisiei de 
curriculum 

PS 7.3-03 
 

Administrarea şi 
prelucrarea testelor 
initiale 

Resp. comisiilor 
metodice 

30 sep. 
2020 

Fisele de analiza a 
testelor 

Programele 
comisiilor 
metodice 

Extinderea utilizarii 
metodelor interactive 

Resp. comisiilor 
metodice 

Permanent Proiecte de lectie, 
Fise de observare 
a lectiei 

Programele 
comisiilor 
metodice 

Monitorizarea 
parcurgerii sistematice 
a planificarilor 
calendaristice si a 
programelor şcolare 

Directorul, 
Resp. comisiilor 
metodice, 
CEAC 

 Graficul 
asistenţelor la 
lecţii, 
Fişele de 
observare a lecţiei 

PS 8.2-04 
 

Identificarea soluțiilor 
pentru asigurarea 
procesului educațional 
la distanță pentru copiii 
care nu pot reveni la 
școală 

Directorul, 
Cadrele didactice 

15 sep. 
2020 

Platforme de 
învățare 

Procedura 
privind învățarea 
în mediul online, 
cod: PS 7.5-03.6 

Realizarea programelor 
de educaţie diferenţiată 
(pentru copiii cu cerinţe 
educative speciale şi 
pentru elevii capabili de 
performanţa) 

Cadrele didactice, 
Resp. de comisii 
metodice 

Permanent Programele 
remediale 

Programele 
comisiilor 
metodice 
 

Stabilirea formaţiunilor 
de studiu pentru 
pregătirea suplimentară 
a elevilor capabili de 
performanţe şcolare 
deosebite 

Profesorii de 
specialitate 

31 oct. 2020 Listele elevilor 
selectati 

Programele 
comisiilor 
metodice 
 

Monitorizarea 
activităţilor de 
pregătire a elevilor 
capabili de performanţe 
şcolare 

Resp. comisiilor 
metodice, 
CEAC 

Lunar Fisele de 
monitorizare 

Programele 
comisiilor 
metodice, 
 

Prezentarea periodică a 
concluziilor desprinse 

Directorul, 
Resp. comisiilor 

Semestrial Informari in CP si 
CA online 

PS 8.2-03 
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din asistenţele la ore şi 
evidenţierea exemplelor 
de bună practică 

metodice 

Evaluarea sistematica a 
elevilor 

Cadrele didactice Permanent Cataloagele 
scolare 

Criteriile de 
notare  

Evaluarea stadiului şi 
ritmicităţii notării 
elevilor 

Directorul, 
Resp. comisiilor 
metodice, CEAC 

Lunar Informari  in CA si 
in comisiile 
metodice 

RCOFUIP, 
Programele 
comisiilor 
metodice 

Organizarea si 
desfasurarea simulării 
Evaluării Naţionale 
pentru elevii clasei a 
VIII-a 

Directorul Calendarul 
ISJ 

Planul operational 
pentru 
organizarea 
simulării, 
Analiza 
rezultatelor 
obţinute la 
simularea EN 
evaluarii 

Metodologia 
Evaluarii 
nationale 2020-
2021 

Organizarea si 
desfasurarea Evaluării  
naţionale pentru elevii 
clasei aVI-a 

Directorul Mai  2021 Planul operational 
pentru 
organizarea 
Evaluarii 
Nationale 

Metodologia 
Evaluarii 
nationale 2020-
2021 

Organizarea  si 
desfasurarea Evaluării 
naţionale pentru elevii 
clasei a VIII-a 

Directorul 10-20 iun. 
2021 

Planul operational 
pentru 
organizarea 
Evaluarii 
Nationale 

Metodologia 
Evaluarii 
nationale 2020-
2021 

 

IV. RESURSE UMANE 

 
OBIECTIVE: 
1. Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi 
eficienţa activităţii de predare-invatare-evaluare. 
2. Prezentarea reglementărilor în vigoare privind cariera didactică şi etapele formării 
profesionale.   
3. Stimularea cadrelor didactice pentru a participa la programe de formare organizate de MEC, 
CCD si alti furnizori de formare continua.  
4. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale si organizationale. 
5. Rezolvarea contestaţiilor prin receptare, cercetare şi soluţionare in conformitate cu legislatia 
in vigoare. 
6. Asigurarea sanatatii si securitatii in munca. 
 

ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 
REALIZARE 

INSTRUMENTE/ 
RESURSE 

Reactualizarea fisei 
postului pentru 
personalul didactic, 
didactic auxiliar si 

Directorul 
 

02 sep. 
2020 

Fisele postului 
actualizate 

PS 5.5-05, 
Codul muncii, 
Contractul colectiv de 
munca, 
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nedidactic şi asumarea 
fişei postului de catre 
angajaţii unității de 
învățământ 

RCOFUIP 

Instruirea personalului 
și comunicarea 
permanentă de 
informații pentru elevi și 
părinți privind măsurile 
de prevenire a infecției 
cu SARS-CoV-2: 
 

Directorul, 
Coordonatorul 
pentru activitățile 
de prevenire a 
infecției cu SARS-
CoV-2 

Lunar PV al sedintei de 
instruire 

PO 11.05 

Asigurarea sanatatii şi 
securităţii in munca a 
personalului angajat 

Directorul, 
Cadrul didactic cu 
atributii SSM 

Calendarul 
SSM 

Controlul medical, 
Fise in instruire 
individuala SSM, 
Semnalizarea de 
evacuare 

PS 6.4-02, 
Planul de prevenire si 
protectie in domeniul 
SSM, 
Graficul de activitati 
pentru apararea 
impotriva incendiilor, 
Fisa postului 

Elaborarea planului de 
continuitate a activității 
pentru situația 
indisponibilizării unor 
funcții esențiale, ca 
urmare a infecției cu 
SARS-CoV-2 

Directorul, 
Cadrul didactic cu 
atributii SSM 

10 sep. 
2020 

Planul de 
continuitate a 
activității 

PO 11.05 

Aprobarea strategiei de 
dezvoltare profesională  

CA 31 oct. 
2020 

PV al sedintei CA ROF, 
Sedinta CA online 

Aprobarea strategiei de 
formare continuă 

CA 31 oct. 
2020 

PV al sedintei CA ROF, 
Sedinta CA online 

Aprobarea strategiei de 
dezvoltare managerială 

CA 31 oct. 
2020 

PV al sedintei CA ROF, 
Sedinta CA online 

Prezentarea 
metodologiei gradelor 
didactice 
                      
 

Directorul, 
Comisia de 
formare continua 

10 oct. 
2020    

PV al sedintei CP PS 6.2-03 
 

Reactualizarea bazei de 
date privind formarea 
continuă a cadrelor 
didactice 

Comisia de 
formare continua, 
Resp. comisiilor 
metodice 

15 sep. 
2020 

Baza de date PS 8.2-10 

Organizarea activităţilor 
la nivelul comisiilor 
metodice 

Resp. comisiilor 
metodice 

Calendarul 
activitatilor 

PV ale comisiilor 
metodice 

Programele 
comisiilor metodice 

Monitorizarea 
activitatilor metodice 

Directorul, 
CEAC 

Trimestrial Fise de 
monitorizare 

RCOFUIP, 
Regulamentul CEAC 

Stabilirea 
instrumentelor şi 

Comisiile 
metodice 

10 oct. 
2020 

PV comisii 
metodice 

PS 7.3-06, 
Programele scolare, 
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metodelor de evaluare 
aplicabile disciplinei 

Programele 
comisiilor metodice 

Monitorizarea aplicarii 
standardelor de 
evaluare si a criteriilor 
de notare 

Directorul, 
CEAC 

Permanent Fise de 
monitorizare 

Graficul de control al 
directorului, 
Programul anual 
CEAC 

Constituirea si 
valorificarea 
portofoliului profesional 
ca instrument de 
evaluare si dezvoltare 
personala  

Cadrele didactice,  
Resp. de catedra 

30 sep. 
2020 

Portofoliile 
personale 

Strategia de formare 
continua 

Participarea la 
conferinţe, seminarii şi 
simpozioane 
locale/interjudeţene/ 
naţionale/internaţionale 
online 

Cadrele didactice Calendarul 
specific 

Diplome de 
participare, 
Publicatii 

Strategia de formare 
continua 

Stabilirea valorificarea şi 
publicarea temelor de 
cercetare colective sau 
individuale 

Resp. comisiilor 
metodice 

15 mai  
2021 

Articole in 
publicatii ISBN 

Publicatii CCD 

Evaluarea impactului 
programelor de formare 
continuă a cadrelor 
didactice asupra calităţii 
activităţii didactice 

Directorul, 
CEAC 

Anual Raport privind 
calitatea educaţiei, 
RAEI 

Strategia de formare 
continua 

Prezentarea 
Metodologiei mişcării 
personalului didactic 
2021-2022  

Directorul 15 dec. 
2020 

PV al sedintei CP Sedinta CP online 

Aplicarea Metodologiei 
de mişcare a 
personalului didactic 

Directorul Calendarul 
mobilitatii 

Documentele de 
mobilitate 

Metodologia mişcării 
prsonalului didactic 
2020-2021 

Respectarea Codului de 
etică de către angajaţii 
unității de învățământ 

Cadrele didactice Permanent Absenta 
reclamatiilor 

Codul de etică 

Elaborarea fisei de 
evaluare a cadrelor 
didactice si a 
personalului didactic 
auxiliar si nedidactic 

Directorul 02 sep. 
2020 

Fisa de evaluare Fisa postului, 
OMECTS 
6143/01.11.2011, 
OMEC nr. 
4247/13.05.2020 

Acordarea calificativelor 
anuale pentru personalul 
didactic şi didactic 
auxiliar 

Resp. comisiilor 
metodice, 
CA 

3-10 sep. 
2020 

Calificativele 
anuale 

OMECTS 
4613/28.06.2012 
OMEC nr. 
4247/13.05.2020 
PS 6.2-05 
Fisa postului, 
Fisa de evaluare 
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Acordarea calificativelor 
anuale pentru personalul 
nedidactic 

Directorul 15 ian. 
2021 

 OMECTS nr. 
3860/2011, 
PS 6.2-06 

Rezolvarea 
contestatiilor/petitiilor 
conform legislatiei in 
vigoare 

Directorul,  
CA 

Permanent Raspunsul catre 
petenti prin 
mijloace 
electronice 

PS 5.5-03 

Stabilirea perioadelor 
concediilor de odihna 

CA Octombrie Planificarea 
concediilor de 
odihna, 
PV al sedintei CA 
online 

Cererile de concediu, 
PS 6.3-13 

 
 

V. RESURSE MATERIALE 

 
OBIECTIVE: 

1. Fundamentarea, angajarea, ordonanţarea  lichidarea şi execuţia bugetului, conform 
prevederilor legale în vigoare 

2. Gestionarea eficientă a resurselor financiare si materiale. 
3. Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare, conform normativelor în vigoare, pentru 

prevenirea infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul unității de învățământ. 
4. Păstrarea, întreţinerea si modernizarea bazei materiale a unității de învățământ.  
5. Stabilirea priorităţilor în vederea repartizării fondurilor, a mijloacelor fixe şi a obiectelor 

de inventar achizitionate. 
6. Eficientizarea activităţii de obţinere a veniturilor extrabugetare. 

ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 
REALIZARE 

INSTRUMENTE/ 
RESURSE 

Elaborarea proiectului 
de buget al unității de 
învățământ. 

Directorul, 
Administratorul 
financiar 

15 nov 
2020 

Proiectul de 
buget 

Referatele de 
necesitate ale 
comisiilor si 
compartimentelor, 
PDI 

Elaborarea Planului 
Anual de Achiziţii 
Publice (PAAP) 
 

Directorul, 
Administratorul 
financiar, 
Resp. de comisii 
metodice 

30 ian. 
2021 

PAAP Solicitarile 
comisiilor si 
compartimentelor, 
PS 6.3-01 

Aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli  

CA 30 ian. 
2021 

Bugetul de 
venituri si 
cheltuieli, 
PV ala sedintei 
CA 

RCOFUIP, 
ROF, 
Sedinta CA online 

Asigurarea încadrării în 
creditele bugetare 
aprobate 
 

Directorul, 
Administratorul 
financiar 

Permanent Evidenţe 
contabile 
 

Fisa postului 
administrator 
financiar 

Respectarea Directorul, Permanent Dosarele PS 6.3-02.1, 
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procedurilor privind 
achiziţiile publice 

Administratorul 
financiar 

achiziţiilor PS 6.3-02.2 

Reducerea cheltuielilor 
pentru utilităţi 

Directorul, 
Administratorul 
financiar 

Permanent Evidenţe 
contabile 

Programul de 
reducere a 
cheltuielilor 

Monitorizarea activităţii 
financiar-contabile 

Director Saptamanal Note de serviciu Graficul de control 
al directorului 

Stabilirea surselor 
alternative/suplimentare 
de finanţare pentru 
derularea proiectelor de 
dezvoltare a bazei 
materiale 

Directorul, 
Administratorul 
financiar 

01 feb.2021 Proiectele de 
dezvoltare a 
bazei 
materiale 

CRP, 
Societati comerciale 

Asigurarea manualelor 
şcolare gratuite 

Directorul, 
Secretarul şcolii 

10 sep. 
2020 

Comanda de 
manuale 

PO 9.2.4 
Resurse 
guvernamentale, 

Monitorizarea utilizării 
manualelor  

Secretarul şcolii Semestrial Fise de 
monitorizare 

Programul 
compartimentului 
secretariat 

Derularea programului 
Cornul/laptele/fructele 

Administrator 
financiar 

Permanent Decizia interna Resurse UE 

Achiziţia de mijloace 
pentru completarea 
dotării școlii/grădiniţei 

Directorul, 
Administratorul 
financiar, 
Resp. comisiilor 
metodice 

15 mai. 
2021 

Dosarul achizitiei 
publice 

Bugetul şcolii (cca. 
5000 lei) 

Monitorizarea periodică 
a stării spaţiilor 
şcolare 

Directorul Saptamanal Fise de 
monitorizare 

Graficul de control 
al directorului 

Realizarea inventarierii 
anuale 

Comisia de 
inventariere şi 
casare 

10 dec. 
2020 

Liste de inventar Legea contabilitatii 
nr. 82/1991, 
OMF 1753/2004 
Normele privind 
organizarea si 
efectuarea 
inventarierii, 
PS 6.3-03  

Finalizarea inventarierii Administratorul 
financiar 

15 dec. 
2020 

Registrul 
inventar 

OMF 1753/2004 
Normele privind 
organizarea si 
efectuarea 
inventarierii, 
PS 6.3-03 

Realizarea activităţii de 
casare 

Comisia de 
inventariere şi 
casare 

15 dec. 
2020 

PV de casare OMF 1753/2004 
Normele privind 
organizarea si 
efectuarea 
inventarierii, 
PS 6.3-03.3 
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Monitorizarea 
activităţilor de 
inventariere 

Directorul 01 dec. 
2020 15 
dec. 2020 

Nota de serviciu OMF 1753/2004 
Normele privind 
organizarea si 
efectuarea 
inventarierii 

Repararea mobilierului 
şi a mijloacelor de 
invatamant 

Directorul 5 sep. 2020 Programul anual 
de intretinere a 
mobilierului/ 
mijloacelor de 
inv. 

Bugetul şcolii (3000 
lei) 

Stabilirea circuitelor 
funcționale în curtea 
unității de învățământ și 
în interiorul 
clădirilor/sălilor 

Directorul, 
 

12 
sep.2020 

Planul 
operațional 
pentru 
deschiderea 
anului școlar 

PO 11.05 

Organizarea și 
amenajarea spațiilor 
(sălilor de grupă/clasă) 
în contextul 
epidemiologic al infecției 
cu SARS-CoV-2 pentru a 
asigura distanțarea fizică 
de 1 metru între 
preșcolari/elevi sau 
dotarea băncilor cu 
separator în situația în 
care distanțarea fizică nu 
poate fi asigurată. 

Directorul, 
Coordonatorul 
pentru 
activitățile de 
prevenire a 
infecției cu SARS-
CoV-2 

12 
sep.2020 

Planul 
operațional 
pentru 
deschiderea 
anului școlar 

Bugetul şcolii 
(15.000 lei) 

Asigurarea materialelor 
de curățenie, igienă și 
dezinfecție.  

Directorul, 
 

Semestrul I 
2020-2021 

Planul de 
curățenie și 
dezinfecție 
pentru 
prevenirea 
infecției cu SARS-
CoV-2 la nivelul 
unității de 
învățământ. 

Bugetul şcolii 
(10.000 lei) 

Evaluarea periodică a 
necesarului și 
disponibilitatea 
produselor de curățare și 
dezinfecție și a 
echipamentelor de 
protecție personală  
Asigurarea permanentă a 
unui stoc de rezervă de 
materiale de protecție 
pentru elevi și personal. 

Directorul, 
 

Săptămânal PAAP Bugetul şcolii 
(10.000 lei) 
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Monitorizarea efectuării 
conforme a curățeniei și 
a dezinfecției spațiilor și 
echipamentelor 

Coordonatorul 
pentru 
activitățile de 
prevenire a 
infecției cu SARS-
CoV-2 

Zilnic Planul de 
curățenie și 
dezinfecție 
pentru 
prevenirea 
infecției cu SARS-
CoV-2 la nivelul 
unității de 
învățământ. 

PO 11.05 

Dezinsecția spatiilor de 
invatamant  

Directorul 5 sep. 2020 Programul anual 
de igienizare, 
PV de dezinsecţie 

Bugetul şcolii (1000 
lei) 

Amenajarea spatiilor 
verzi 

Directorul 5 sep. 2020 Proiectul de 
amenajare 

Bugetul şcolii (500 
lei) 

Evaluarea utilizarii 
resurselor financiare si 
materiale 

Director Anual Raport privind 
calitatea 
educaţiei 

Planul managerial 

 
 

VI. RELATIA SCOALA-PARINTI-COMUNITATE 

OBIECTIVE: 
1. Stabilirea cadrului organizatoric pentru colaborarea cu parintii, autoritatile publice locale, 

instituţiile de cultură şi artă si organizatiile neguvernamentale.   
2. Promovarea imaginii publice a unității de învățământ 

ACTIVITĂŢI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE 
REALIZARE 

INSTRUMENTE/ 
RESURSE 

Colaborarea cu Primăria 
pentru finanţarea şi 
derularea proiectelor 
iniţiate 

Directorul Permanent Intalnirile 
directorului cu 
reprezentantii PMO 

PDI 

Încheierea parteneriatelor 
cu institutii si organizatii 
locale/judetene/nationale 
în vederea colaborarii 
pentru activitati 
extrascolare 

Directorul, 
Coordonatorul de 
programe 
educative 

Septembrie 
30 oct. 
2020 

Proiectele de 
parteneriat 

PDI 

Organizarea şedinţelor 
online cu părinţii si 
constituirea comitetelor de 
parinti ale claselor  

Coordonatorul de 
programe 
educative 

16-23 sep. 
2020 

Lista comitetelor de 
parinti ale claselor 
PV ale sedintelor cu 
parintii online 

RCOFUIP, 
ROF 

Constituirea Consiliului 
Reprezentativ al Parintilor 

Coordonatorul de 
programe 
educative 

23 sep. 
2020 

Lista membrilor 
CRP 

RCOFUIP, 
ROF 

Comunicarea de 
instrucțiuni și informații 
pentru părinți pentru 
monitorizarea stării de 
sănătate a copiilor și 

Directorul, 
Cadrele didactice 

Permanent Intâlniri online/prin 
telefon 

PO 11.05 
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responsabilizarea acestora 
în vederea prevenirii 
infecției cu SARS-CoV-2 a 
copiilor și personalului 
unității de învățământ 
Desemnarea 
reprezentanţilor CRP in CA 

CRP 23 sep. 
2020 

Hotărârea CRP Sedinta CRP 
online 

Elaborarea programului 
activitatilor 
extracurriculare si 
extrascolare în contextul 
prevenirii infecției cu 
SARS-CoV-2 a copiilor și 
personalului unității de 
învățământ 

Coordonatorul de 
programe 
educative 

10 oct. 
2020 

Programul 
activitatilor 
extracurriculare si 
extrascolare 

PDI 

Consilierea elevilor cu 
părinţii plecaţi în 
străinătate 

Profesorul 
psihopedagog 

Saptamanal Programul de 
consiliere pentru 
parinti 

Programul 
cabinetului de 
consiliere, 
telefon și online 

Editarea şi difuzarea 
revistei şcolii 

Colectivul de 
redactie 

Anual Revista şcolii  Bugetul şcolii 
(200 lei) 

Inventarierea, gestionarea 
eficientă şi transmiterea 
informaţiilor de interes 
public 

Directorul Permanent Informatii postate 
pe site-ul şcolii 

Legea nr. 
544/2001, 
PS 5.5-04 

Organizarea şi 
desfăşurarea audienţelor 
directorului si ale cadrelor 
didactice 

Directorul, 
Invatatorii, 
dirigintii 

Saptamanal Programul de 
audiente prin 
telefon și online 

PS 5.5-07 

Actualizarea paginii de 
web 

Directorul, 
Webmaster 

Trimestrial Site-ul 
www.ghica.ro 

Bugetul şcolii 
(Contract de 
servicii) 

Gestionarea relaţiilor cu 
presa 

Purtatorul de 
cuvant  

Permanent Minuta 
briefingurilor, 
Comunicatele de 
presa 

PS 5.5-02 

Monitorizarea apariţiilor 
din mass-media  

Purtatorul de 
cuvant  

Permanent Dosarul de presa PS 5.5-02 

 
Director, 

 
Prof. Ifrim Aliana-Maria 

 

 
 

Director, 
Prof Aliana-Maria Ifrim 

 


