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ARGUMENT 

 

România, ca stat membru al  Uniunii Europene,  are un  statut 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 vederea realizării acestui deziderat, guvernul României depune un efort deosebit pentru 

realizarea unor politici educaţionale care să răspundă pe deplin acestor noi cerinţe.  

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 conţinutului de curriculum educaţional; 

 monitorizarea continuă a progresului în parcursul educaţional cu accent 

     pe valoarea adăugată a învăţării; 

 evaluarea internă a rezultatelor; 

 evaluarea externă a rezultatelor. 

 

3. Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice: 

 formarea directorilor şi a cadrelor didactice pe probleme de evaluare şi 

asigurarea calităţii; 

 perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice, masterate şi doctorate; 

 alte programe ale ISJ şi CCD pentru toate cadrele didactice. 

 

 



 

 
 

 

 

1. BAZA  CONCEPTUALĂ 

 

   Planul managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative: 

 Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind Asigurarea Calităţii 

Educaţiei, articolele 11,12 

 Legea nr. 69/2011 privind modificarea O.U.G. nr. 75/2005 privind Asigurarea Calităţii 

Educaţiei 

  Hotărârea nr. 252/22.02.2006 privind modificarea art. 26, alin. 1 din Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar (ARACIP), aprobat prin H.G. nr. 1258/18.10.2005 

 Hotărârea nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

(ARACIP) 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat 

prin O.M.Ed.C. nr. 4925/2005 

 O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind Asigurarea Calităţii Educaţiei 

 Ghidul CEAC în unităţile din Învăţământul Preuniversitar Partea a II a 2011 

 Programul de Guvernare pentru perioada 2011-2015 

 Proiect de dezvoltare instituţională a Colegiului Naţional „Carol I”, Craiova, în perioada 2012-

2015 

 

 

 

 



 

 
 

1. VIZIUNEA 

Realizarea şi dezvoltarea permanentă a procesului de învăţământ în scopul creării de servicii 

educaţionale de înaltă calitate, în vederea satisfacerii nevoilor în continuă creştere a beneficiarilor 

direcţi şi indirecţi  ai serviciilor educaţionale. 

 

 

2. MISIUNEA 

 

Promovarea unui  învăţământ  deschis, flexibil şi competitiv capabil: 

 Să ofere tinerilor din zona Olteniei oportunităţi de educaţie şi instruire de înaltă calitate în 

condiţii de egalitate, fără deosebire de sex, vârstă, şi etnie sau apartenenţă politică şi 

religioasă; 

 Să sprijine  dezvoltarea carierei la nivelul standardelor de performanţă conforme 

dimensiunii europene, pentru a deveni cetăţeni activi, responsabili şi toleranţi în 

comunitatea care asigură sporirea calităţii vieţii şi prosperităţii economice; 

 Să creeze un climat favorabil desfăşurării activităţii instructiv-educative astfel încât elevii, 

profesorii, toţi angajaţii să vină de plăcere la şcoală; 

 Cadrele didactice să descopere, să identifice, pentru fiecare elev în parte, şi să pună în 

valoare calităţile personale, idealurile, pasiunile, şi dorinţa acestora de a-şi defini 

personalitatea; 

 Să asigure un sistem interactiv de relaţionare cu părinţii şi comunitatea locală, în vederea 

sprijinirii condiţiilor de dezvoltare psihosomatică a fiecărui elev. 

 

3. DIRECŢII PRIORITARE 

 
  

 Management participativ adaptat specificităţii unităţii de învăţământ de prestigiu; 

 Conducere bazată pe valorizarea şi valorificarea resurselor umane; 

 Consiliere, control, monitorizare, evaluare bazate pe reguli clar exprimate şi pe respectarea 

procedurilor elaborate în conformitate cu standardele A.R.A.C.I.P; 

 Analizarea şi prospectarea pieţei forţei de muncă, precum şi a oportunităţilor oferite de 

nevoile comunităţii; 

 Recunoaşterea valorilor - accent pe echitatea recompenselor şi pe recompensarea 

performanţelor individuale şi de echipă; 

 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate; 

 Concordanţa cu sistemele europene de educaţie; 

 Promovarea unor valori, principii, norme şi reguli proprii, de asumare a demersurilor 

reformatoare şi de aplicare a legii învăţământului. 

 



 

 
 

4. DIAGNOZA MEDIULUI 

    DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

Diagnoza mediului intern: 
       Cultura organizaţională este puternică, bine structurată, având obiective clar conturate şi 

componenţi bine pregătiţi profesional, dornici de promovare a noului şi de formare continuă; 

       Resursele curriculare sunt variate, accesibile majorităţii componenţilor culturii 

organizaţionale, reprezentând, în acelaşi timp, atât un „îndrumar” pentru desfăşurarea 

activităţii la catedră şi evaluare, cât şi o sursă continuă de inspiraţie, în vederea îmbogăţirii 

acestui domeniu; 

       Resursele umane  de care dispune  Colegiul Naţional „Carol I” Craiova reprezintă un etalon 

pentru învăţământul doljean. Echipa managerială a şcolii manifestă preocupare permanentă 

pentru perfecţionare prin informare şi participare la cursuri de formare managerială, dar în 

aceeaşi măsură şi preocupări de autoperfecţionare şi autoevaluare;  

       Oferta educaţională actuală promovează unitatea de învăţământ cu profilurile uman şi real 

specializările filologie respectiv matematică - informatică şi ştiinţe ale naturii, pentru liceu, 

iar pentru învăţământul primar cu învăţământ tradiţional. Există solicitări pentru crearea 

unei clase cu specific bilingv germană. 

   

Diagnoza mediului extern: 
       Identificarea şi descrierea comunităţii şi a grupurilor de interes este necesară, ştiut fiind 

faptul că o bună analiză în acest domeniu va genera o mai uşoară integrare a absolvenţilor în 

societate; 

       Analiza nevoii şi a cererii de educaţie pentru indivizi, grupuri şi comunitate scoate la iveală 

faptul că, sub presiunea reformării învăţământului, piaţa educaţională trebuie să fie extinsă 

şi să devină concurenţială la nivelul învăţământului de cultură generală; 

       La nivelul judeţului Dolj se impune o mai bună cunoaştere a ofertei pieţei economice, a 

bursei locurilor de muncă în vederea armonizării formării şi calificării tinerilor care 

reprezintă populaţia şcolară; 

       Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărui proiect 

educaţional. Deşi anumite nevoi pot apărea pe parcursul procesului, este important ca 

pregătirea planificată să abordeze nevoile deja identificate. 

 

Analiza S.W.O.T.: 

  Diagnoza mediului intern: 

Puncte tari: 

 
 toate cadrele didactice sunt calificate, bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, 

majoritatea cu experienţă profesională; 

 în unitatea de învăţământ  îşi desfăşoară activitatea un număr de 127 cadre didactice, din 

care: 14 profesori cu titlul ştiinţific de doctor, 92 cadre didactice cu gr. I, 14 cadre didactice 



 

 
 

cu gr. II, 7 profesori cu definitivat; toate cadrele didactice sunt calificate;  

 interes crescut al cadrelor didactice pentru formare profesională; 97% dintre cadrele 

didactice au absolvit cursuri de formare/perfecţionare în ultimii 5 ani;  

 performanţele şcolare sunt reflectate în rezultatele obţinute la examenele şi olimpiadele 

naţionale 

 o bibliotecă unică, cu peste 86.383 volume; 

 săli specializate de limba română, de limba franceză, limba engleză, istorie, educaţie 

plastică, educaţie muzicală, laboratoare specializate de fizică, chimie, biologie, AEL; 

 iniţierea şi derularea de proiecte cu finanţare europeană în cadrul programului Comenius; 

 colaborare bună a şcolii, cu şcoli similare din comunitatea locală, cu cele de la nivel naţional 

şi din comunitatea europeană; 

 iniţierea şi derularea unor proiecte privind dotarea şi reabilitarea şcolii; 

 asigurarea unui climat de colaborare destins între toate cadrele didactice. 

 

Puncte slabe: 

 
 o parte a mobilierului şcolar este învechit şi nu asigură standardele necesare desfăşurării în 

condiţii optime a procesului instructiv-educativ; 

 sala de sport nu poate să asigure calitatea desfăşurării orelor de educaţie fizică, fiind intr-un 

stadiu avansat de degradare; 

 împrejmuirea externă a incintei este învechită şi nereabilitată; 

 alocaţiile financiare nu sunt în măsură să acopere întreţinerea, investiţiile şi reparaţiile la 

diferite obiective ale colegiului; 

 implicare redusă a comunităţii locale, a părinţilor şi agenţilor economici în sprijinirea 

demersului de dezvoltare şi modernizare a unităţii de învăţământ. 

 

Diagnoza mediului extern: 

 Oportunităţi: 

 existenta unui cadru legislativ relativ stabil în domeniul învăţământului; 

 posibilitatea implicării în programe de colaborare naţionale şi internaţionale; 

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

derulare; 

 obţinerea de fonduri pentru reabilitarea unui corp de clădire (camin si corpul 5) 

  

           Ameninţări: 
 

 sistemul legislativ cu numeroase lacune referitoare la învăţământul preuniversitar, adesea 

confuz, restrictiv şi tergiversarea promulgării metodologiilor specifice Legii nr.1/2011; 

 slaba motivaţie  financiară a personalului didactic din învăţământ în general şi din 

învăţământul preuniversitar în special; 

 starea economico-socială precară a ţării şi a oraşului limitează strategia de dezvoltare pe 

termen lung a unităţii de învăţământ. 

 



 

 
 

  

 Analiza P.E.S.T.: 
 

Politicul: 

Unitatea noastră de învăţământ funcţionează într-un context politic complex şi în continuă 

schimbare, care presupune existenţa unor provocări constante,  în căutarea unor valori reale, şi a 

unor răspunsuri pe care societatea românească aflată într-o  „tranziţie prelungită” trebuie să le ofere. 

La nivel local, Colegiul Naţional “Carol I” îşi propune să realizeze o cât mai mare apropiere 

de instituţiile organizaţionale-administrative ale Municipiului Craiova şi ale Judeţului Dolj: 

Primăria Craiova, Consiliul local, Prefectura, Consiliul judeţean, în aşa fel încât, indiferent de 

orientarea politică a acelora care alcătuiesc aceste structuri, acestea să sprijine pe mai departe 

dezvoltarea unitară a instituţiei noastre. 

 

 

Economicul: 

Din punct de vedere economic, Municipiul Craiova poate fi definit ca o zonă de interacţiune 

a unităţilor industriale, comerciale şi servicii, aflată într-o permanentă schimbare, specifice unei 

economii de piaţă în „tranziţie”.  

Transformările vieţii economice locale din ultimii 20 de ani şi-au pus amprenta în mod 

pregnant asupra evoluţiei comunităţii, şi implicit asupra instituţiilor şcolare, pe de o parte prin 

încetarea activităţilor unor întreprinderi industriale sau schimbarea profilului lor de funcţionalitate, 

iar pe de alta prin apariţia unor societăţi comerciale care au încercat să contrabalanseze nivelul de 

ocupaţie al forţei de muncă,  şi de contribuţie la taxele şi impozitele locale. 

Nivelul investiţiilor autohtone şi străine în mediul de afaceri craiovean s-a situat în 

parametrii destul de modeşti, pentru a putea vorbi despre o creştere reală a nivelului de trai în zonă, 

cu toate eforturile întreprinse de către autorităţile locale în acest sens. 

În aceste condiţii, implicarea efectivă a oamenilor  de afaceri, societăţi comerciale, firme 

private etc., în susţinerea financiară a unităţii noastre de învăţământ a fost una scăzută, fapt relevat 

şi de interesul scăzut în sponsorizarea activităţilor şcolare. 

 

Socialul: 

Problemele sociale specifice angajaţilor din instituţiile publice sau instituţiile comerciale 

reprezintă, de fapt, probleme ale unor familii ai căror copii sunt şi elevii noştri, acestea fiind date în 

mod deosebit de o rată a şomajului destul de ridicată, de limitarea sau inexistenţa unor locuri de 



 

 
 

muncă atractive. 

Realităţile cadrului social autohton sunt concretizate şi de interesul justificat al locuitorilor de 

a-şi căuta un loc de muncă în străinătate, în speranţa obţinerii unor venituri mulţumitoare şi a unei 

vieţi decente pentru ei şi pentru familiile lor. Acestea reprezintă doar câteva aspecte care contribuie 

la crearea unei imagini sociale vizibil afectate de nesiguranţa locului de muncă, tânăra generaţie, 

între care şi elevii liceului nostru, căutând să găsească răspunsuri la aceste provocări. 

Cu toate că există elevi care se confruntă cu probleme social-economice vizibile, conducerea 

unităţii şcolare, cadrele didactice şi angajaţii unităţii depun eforturi să asigure acestora condiţii 

optime de educaţie sau petrecerea timpului liber. 

 

Tehnologicul: 

În ceea ce priveşte cadrul tehnologic de reprezentare, acesta este determinat de existenţa unor 

sisteme de conexiune prin fibră optică a sistemului audio-vizual din localitate, care oferă 

posibilitatea informării adulţilor şi tinerilor, deopotrivă. 

Consemnăm existenţa mai multor posturi Tv şi radio locale care se implică constant şi activ în 

prezentarea realităţilor şcolare ale comunităţii, prin dezbateri şi  emisiuni speciale sau prin 

promovarea de materiale publicitare. 

O mare parte a populaţiei municipiului Craiova a fost conectată la Internet, prin intermediul 

aceloraşi sisteme de fibră optică, fapt care permite accesul elevilor la o informare curentă şi 

suplimentară în diverse domenii de activitate, inclusiv în ceea ce priveşte materialele de studiu ale 

programelor şcolare. 

Colegiul Naţional “Carol I” s-a adaptat cerinţelor tehnologice moderne şi a venit în sprijinul 

elevilor şi al cadrelor didactice prin amenajarea unor cabinete de informatică şi AEL cu conexiune 

la Internet, dar şi printr-o serie întreagă de activităţi desfăşurate prin dispozitive tehnice 

(videoproiector, DVD-player, tablă inteligentă.) cu sprijinul informaticianului şcolii şi al unor cadre 

dedicate. 

 

5. NEVOI  IDENTIFICATE 

 

 Promovarea unei exigenţe sporite în actul managerial în cazul reticenţei faţă de nou şi 

schimbare;  

 Monitorizarea activităţii cadrelor didactice în vederea eliminării formalismului, a 



 

 
 

creşterii eficienţei actului de predare şi a utilizării resurselor; 

 Adaptarea ofertei  educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să  răspundă 

intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung; 

 Promovarea de programe cu finanţare europeană care să contribuie la dezvoltarea 

culturii generale în conformitate cu cerinţele standardelor europene;  

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare/formare; 

 Elaborarea şi implementarea de strategii de învăţare şi evaluare folosind manualul 

calităţii dar şi prin implicarea elevilor în conceperea acestora; 

 Promovarea de măsuri cu privire la îmbunătăţirea prezenţei la cursuri având în vedere 

categoria de vârstă a beneficiarelor de servicii educaţionale;  

 Asigurarea securităţii actului educaţional, 

 Conştientizarea autorităţilor locale în ceea ce priveşte importanţa şi rolul Colegiului 

Naţional „Carol I” în educarea populaţiei şcolare, având ca argument rezultatele deosebite 

obţinute de elevi la examenele de bacalaureat şi nu numai. 

 

  OBIECTIVE STRATEGICE ALE CALITĂŢII 

 Realizarea Planului managerial al Colegiul Naţional „Carol I”  în concordanţă cu strategia 

M.E.C.T.S; 

 Organizarea activităţii şcolare pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea fiecărui an şcolar 

în cele mai bune condiţii; 

 Aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ,  

 Monitorizarea activităţii procesului instructiv-educativ pentru respectarea standardelor de 

calitate conform cerinţelor A.R.A.C.I.P; 

 Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, recomandat 

de A.R.A.C.I.P. ca pilotare  şi asigurarea progresului real în ceea ce priveşte creşterea 

calităţii procesului educaţional. 

 Realizarea bazei de date statistice privind unitatea şcolară, 

 Dezvoltarea şi internalizarea unui sistem integrat de management al calităţii. Generarea 



 

 
 

propriului „Manual” al calităţii; 

 Aplicarea corectă a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculum-ului la 

decizia şcolii; 

 Încurajarea şi sprijinirea participării cadrelor didactice şi didactice auxiliare la programele 

de formare continuă; 

  Soluţionarea şi  eliminarea eventualelor conflicte; 

 Iniţierea şi dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea locală,dar mai ales la nivel naţional şi 

internaţional; 

 Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în sens 

pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate de excepţie; 

 Îmbunătăţirea comunicării intrainstituţionale 

 dezvoltarea potenţialului resursei umane din CNC, prin perfecţionarea pregătirii şi instruirii, 

precum şi prin promovarea profesională pe criterii de competenţă; 

 diversificarea activităţii metodice precum şi a relaţiilor în plan naţional şi internaţional ale 

CNC; 

 intensificarea participării cadrelor didactice la acţiuni menite să promoveze imaginea CNC 

în mediul educaţional, economic şi social; 

 monitorizarea modului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii şi adaptarea programelor 

analitice la cerinţele economiei de piaţă. 

 
a. Obiectiv general : consolidarea şi dezvoltarea cadrului managerial şi climatului organizaţional, în 

vederea creşterii calităţii procesului educaţional în CNC. 

b. Obiective specifice: 

- dezvoltarea potenţialului uman al CNC, prin perfecţionarea pregătirii şi instruirii, precum şi prin 

promovarea profesională pe criterii de competenţă; 

- diversificarea activităţii metodice precum şi a relaţiilor în plan naţional şi internaţional ale CNC; 

- intensificarea participării cadrelor didactice la acţiuni menite să promoveze imaginea CNC în 

mediul educaţional, economic şi social; 

- monitorizarea modului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii şi adaptarea programelor 

analitice la cerinţele economiei de piaţă. 

7. Elaborarea raportului anual de evaluare a calităţii educaţiei în Colegiul 

Național  Carol I  Craiova 

7.1. Termen de realizare: finalul anului școlar 

7.2. Modalităţi de valorificare a concluziilor: 
- analiza în C.A. în luna septembrie  a fiecărui nou an școlar. 

- formularea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii procesului educaţional; 

- aducerea la cunoştinţa cadrelor didactice a concluziilor desprinse. 

7.3. Răspunde: Prof. Georgescu Octavian (2012-2013), prof. înv. primar Barbu Irina (2013-2015)



 

 
 

 

PLAN OPERAŢIONAL GENERAL 

Domenii funcţionale 

Obiective specifice 
Acţiuni 

Compartimentul 

responsabil 

Resurse 
Indicatori de 

performanţă 

 

Materiale Financiare Umane Termen 
 

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 

precedent. 

Directorul şi 

consilierul 

educativ 

Rapoartele de 

analiză şi 

diagnoză pe 

sem I şi sem II 

- director octombrie Realizarea 

obiectivelor 

stabilite în planul 

managerial. 

 

1.2. Elaborarea planurilor manageriale  

pentru anul şcolar precedent. 

Directorul Rapoartele de 

analiză pe anul 

şcolar 

precedent 

-  director 

 

octombrie 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 

septembrie Corelarea 

planificărilor cu 

programele şcolare. 

 



 

 
 

Domenii funcţionale 

Obiective specifice 
Acţiuni 

Compartimentul 

responsabil 
Resurse 

Indicatori de 

performanţă 

 

 1.4. Întocmirea planului de 

şcolarizare pentru anul şcolar 

în curs 

Director şi 

secretar 

Planul de 

scolarizare 

existent şi 

datele de la 

grupele 

pregatitoare 

-  Director 

secretar 

directorul 

de la 

Gradinita 

cu program 

prelungit 

 

 

Ianuarie  Concordanţa cu 

nevoile de 

formare ale 

populaţiei şcolare. 

1.5.Elaborarea C.D.Ş. pentru anul 

şcolar în curs. 

Curriculum şi 

comisiile 

metodice 

Metodologii

le în 

vigoare. 

- Directori, 

cadre 

didactice 

Martie  Îmbunătăţirea 

ofertei 

educaţionale. 

1.6. Elaborarea programului de 

activităţi extracurriculare. 

Consiliere Raportul 

consilierului 

educativ 

- Consilierul 

educativ 

octombrie Dezvoltarea 

aptitudinilor. 

 1.7. Elaborarea programelor de 

pregătire pentru concursurile şi 

olimpiadele şcolare. 

Curriculum  Programele 

scolare 

- Cadrele 

didactice 

octombrie Creşterea 

numărului de 

premii la nivel 

judetean  



 

 
 

Domenii funcţionale 

Obiective specifice 
Acţiuni 

Compartimentul 

responsabil 
Resurse 

Indicatori de 

performanţă 

 

1.8. Elaborarea de proiecte privind 

diminuarea absenteismului şi 

prevenirea abandonului şcolar. 

Invatatori şi 

diriginti 

Rapoartele 

de analiză şi 

statisticile 

privind 

absenteismu

l şi 

abandonul 

scolar 

- Invatatorii 

şi dirigintii 

octombrie Diminuarea/ 

eradicarea 

fenomenelor. 

1.9. Realizarea proiectului de buget 

pe anul în curs 

Contabilitate, 

director 

Legislatie 

bugetul 

anului în 

curs, 

raporte de 

analiza PDI 

- Director, 

contabil 

decembrie Imbunatatirea 

starii materiala a 

unitatii 

1.10. Conceperea proiectelor de 

identificare de noi resurse 

extrabugetare 

Echipa de 

proiecte 

Legislatia în 

vigoare 

- Echipa de 

proiecte,dir

ector , 

contabil 

decembrie  Dezvoltarea bazei 

materiale a scolii 

1.11. Întocmirea documentatiilor 

privind investiţiile şcolare şi 

reparaţiile 

Contabil 

director 

Legislatia în 

vigoare 

- Director 

contabil 

Oct. - dec.  Dezvoltarea bazei 

materiale a scolii 

1.12. Pregatirea proiectelor de Echipa de Programe - Director , Conform Cresterea 



 

 
 

Domenii funcţionale 

Obiective specifice 
Acţiuni 

Compartimentul 

responsabil 
Resurse 

Indicatori de 

performanţă 

 

colaborare la nivel international şi 

de parteneriat la nivel local şi 

national 

proiecte specifice echipa de 

proiecte 

graficului 

AN 

Socrates 

interesului pentru 

modernizarea 

demersului 

educativ 

2.Organizare 

 Eficientizare

a 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 

eficientizarea 

parteneriatului 

educaţional. 

2.1. Elaborarea tematicii şi a 

graficelor pentru şedinţele 

Consiliului profesoral,Consiliului 

de administratie,  comisiilor 

metodice şi a cercurilor de elevi. 

Comisii 

metodice şi 

consiliul de 

administratie 

Documentel

e pentru 

perfecţio-

nare. 

- Directorul  

comisiile 

metodice 

consiliul de 

administratie 

octombrie Corelarea cu 

obiectivele 

activităţii. 

2.2. Organizarea asistenţelor la 

lecţie 

directorul Metodologii

le de 

asistente la 

lectie 

- Directorul şi 

consilierul 

educativ 

Conform 

grafic. 

 

Conform 

metodologiei  

2.3. Asigurarea calităţii demersului 

didactic. 

Consiliul de 

administratie  

Rapoartele 

de analiza şi 

diagnoza 

- Directorul, 

cadrele 

didactice 

Permanent Formarea/dezvolt

areabilităţilor şi 

competenţelor 

conform  

standardelor. 

2.4. Constituirea de echipe de lucru  . Curriculum   Raportele 

de analiza şi 

diagnoza 

- Directorul, 

consilierul 

educativ 

Când este 

cazul. 

Coeziunea 

echipelor. 



 

 
 

Domenii funcţionale 

Obiective specifice 
Acţiuni 

Compartimentul 

responsabil 
Resurse 

Indicatori de 

performanţă 

 

2.5 Repartizarea atribuţiilor şi a 

sarcinilor cadrelor didactice 

Director Organigram

a 

- Director, 

cadre 

didactice 

octombrie Întocmirea fişei 

posturilor. 

2.6. Realizarea cuprinderii  copiilor 

în unitatea scolara conform legii 

secretariat Legislatia în 

vigoare 

- Secretar, 

director 

septembrie Cuprinderea 

tuturor copiilor în 

învăţământ 

2.7. Organizarea şi desfasurarea 

concursurilor şi olimpiadelor 

scolare avizate, conform C.A.E.N. 

Curriculum Furnituri 

birou 

- Director,secr

etar, cadre 

didactice 

Conform 

graficului 

M.E.C.T.S

. 

Simularea 

competiţiei 

 2.8.Elaborarea programelor pentru 

opţionalele propuse 

Curriculum  Metodolo-

gia 

M.E.C.T.S. 

- Director, 

cadre 

didactice 

Februarie  Aplicarea 

criteriilor 

elaborate. 

 2.9. Organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor extracurriculare 

Consilier 

educativ 

 

Planurile 

cons. ed. 

Resurse 

ex-

trabugeta

re. 

Consilierul 

educativ 

Conform 

planificarii 

Formarea 

abilităţilor şi 

competenţelor 

extracurriculare. 2.10.Realizarea şi prelucrarea 

normelor privind  protecţia  muncii. 

Curriculum, 

 

Legislaţia în 

vigoare 

-  Directori, 

cadre  

didactice 

septembrie Prevenirea 

accidentelor 

 2.11. Aplicarea Programului 

guvernamental „Laptele, cornul si 

marul” 

Administratie 

lapte-corn 

Ordinul 

M.E.C.T.S. 

- Responsabil 

lapte-corn. 

Permanent Primirea de către 

toţi eleviiciclului 

primar. 

2.12. Repartizarea bugetului primit, 

conform legislaţiei în vigoare. 

Contabil-

director 

Analiza de 

nevoi. 

Bugetul 

repartizat

. 

Director, 

contabil 

Cf. gr. de 

execuţie 

bugetară. 

Asigurarea 

execuţiei 

bugetare. 



 

 
 

Domenii funcţionale 

Obiective specifice 
Acţiuni 

Compartimentul 

responsabil 
Resurse 

Indicatori de 

performanţă 

 

2.13. Identificarea resurselor 

extrabugetare şi repartizarea lor 

conform priorităţilor. 

Contabilitate Propunerile 

directorului 

Resurse 

ex-

trabugeta

re. 

Director 

contabil 

Cf. progr. 

Manag. 

Creşterea 

fondurilor 

extrabugetare 

2.14. Aplicarea proiectelor de 

investiţii şi reparaţii. 

Contabilitate Programul 

propriu. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

 

Directori,cont

abil 

Cf. progr. 

Propriu 

Dezvoltarea bazei 

materiale. 

3.Conducere 

operaţională. 

 Operaţionaliz

area activităţii. 

 Eficientizare

a demersu-lui 

managerial. 

 Organizarea 

în vederea atingerii 

standardelor şi a 

finalităţilor. 

 

3.1. Încheierea contractelor de 

muncă. 

secretariat Legislaţia în 

vigoare. 

  Director, 

secretar 

Sept.  Respectarea 

legislaţiei. 

3.2. Coordonarea activităţii 

comisiilor metodice şi  a cadrelor 

didactice. 

Curriculum  

comisii 

metodice 

Documen-

te, ordine, 

notificări 

M.E.C.T.S. 

-  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. 

Evaluare. Control. 

 Eficientizarea 

activităţii. 

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 

Documen-

te, ordine, 

notificări  

-  Director, 

secretar. 

Cf.terme-

nelor. 

Respectarea 

termenelor. 



 

 
 

Domenii funcţionale 

Obiective specifice 
Acţiuni 

Compartimentul 

responsabil 
Resurse 

Indicatori de 

performanţă 

 

 Identificarea 

punctelor slabe şi a 

punctelor tari în 

activitate. 

4.3. Întocmirea raportului anual / 

semestrial asupra activităţii. 

Management Documen-

taţia rezul-

tată. 

-  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 documentelor legale 

privind managementul financiar. 

Contabilitate Legislaţia în 

vigoare. 

Conform 

bugetului 

aprobat 

 contabil  

director 

Cf. term. 

Legale 

Respectarea 

legislaţiei şi a 

termenelor. 

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. 

 Director 

cadre 

didactice 

Permanent . 

Dezvoltarea 

profesională. 

 5.2. Stimularea spiritului de 

competitivitate prin premierea 

profesorilor cu rezultate deosebite 

in performanţa şcolară. 

Management  Rezultatele 

deosebite 

popu-

larizate. 

Resurse 

ex-

trabugeta

re. 

 director Permanent Implicare, 

participare, 

dezvoltare. 



 

 
 

Domenii funcţionale 

Obiective specifice 
Acţiuni 

Compartimentul 

responsabil 
Resurse 

Indicatori de 

performanţă 

 

 5.3. Încurajarea şi sprijinirea 

iniţiativelor prin flexibilitate, 

deschidere spre nou. 

Management  Rezultatele 

deosebite 

popularizate 

-  director Permanent Implicare, 

dezvoltare. 

6. Implicare. 

Participare. 

 Creşterea gradului 

de implicare. 

6.1. Asigurarea deschiderii şi 

transparenţei în actul decizional, 

prin participare la luarea deciziilor. 

Management  

Curriculum  

Numarul de 

persoane 

implicate 

-  directori 

cadre 

didactice. 

Permanent Implicare în actul 

decizional. 

 3.2. Implicarea personalului din 

subordine în atragerea de 

resurselor materiale şi fianciare 

 

 

Managemnet, 

contabilitate 

Programele 

activităţilor 

Resurse 

ex-

trabugeta

re. 

 Director 

cadre 

didactice 

Permanent Responsabilizarea 

personalului. 

6.3.  Creşterea gradului de 

implicare a părinţilor şi a 

comunităţii locale în viaţa şcolii 

Management 

Curriculum 

Programele 

activităţilor 

  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  Programele 

activităţilor 

Resurse 

ex-

trabugeta

re. 

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 Programele 

activităţilor 

-  director 

cadre 

didactice, 

elevi 

Permanent Responsabilizarea 

elevilor. 



 

 
 

Domenii funcţionale 

Obiective specifice 
Acţiuni 

Compartimentul 

responsabil 
Resurse 

Indicatori de 

performanţă 

 

7.Formare şi 

dezvoltare 

profesională şi 

personală. 

 O

Optimizarea 

competenţelor. 

 D

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.S

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 

ex-

trabugeta

re. 

 director, 

cadre did., 

elevi. 

Cf.grafic 

I.S.J. 

Dezvoltarea 

abilităţilor şi a 

capacităţilor. 

7.3. Organizarea colectivelor de 

proiect 

Management Programele 

aprobate 

- Director Când este 

cazul 

Constituirea şi 

coeziunea 

echipelor 

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 colectivelor de 

proiect 

Management  Programele 

catedrelor. 

-  director Când este 

cazul. 

Constituirea şi 

coeziunea 

echipelor. 

8.3. Organizarea unor echipe mixte 

pentru realizarea proiectelor de 

dezvoltare comunitară. 

Management  Comunitate

a locală 

 

-  director Când este 

cazul. 

Coeziunea 

echipei. 

9.Negocierea şi 

rezolvarea con-

flictelor. 

9.1.  Depistarea şi rezolvarea rapidă 

şi eficientă a conflictelor. 

Management  Solicitările 

existente 

-  director Când este 

cazul. 

Înlăturarea 

conflictelor. 



 

 
 

Domenii funcţionale 

Obiective specifice 
Acţiuni 

Compartimentul 

responsabil 
Resurse 

Indicatori de 

performanţă 

 

 Utilizarea 

negocierii ca mijloc 

de optimizare a 

activităţii. 

9.2.  Aplicarea corectă a planurilor 

cadru şi a curriculumului pt. 

rezolvarea conflictelor între 

reprezentanţii disciplinelor. 

Curriculum Documen-

te, ordine, 

notificări 

M.E.C.T.S 

-  director S1, S2 

 

Evitarea 

conflictelor. 

9.3.  Negocierea cu comunitatea 

locală pentru eficientizarea 

sprijinului comunitar. 

Management  Com. loc. 

Programe-le 

uităţi-lor. 

-  director Permanent Implicarea 

comunităţii. 

7.4 Negocierea condiţiilor 

financiare pentru execuţia 

bugetară. 

 

Contabilitate Legislaţia în 

vigoare. 

-  director Lunar Respectarea 

legislaţiei. 

10. Comunicare şi 

informare. 

 Asigurarea 

fluxului 

informaţional. 

 

10.1.  Informare periodică şi 

ritmică. 

Management Documen-

te, ordine, 

notificări 

M.E.C.T.S. 

-  director Permanent Diseminarea 

informaţiei. 

 Eficientizarea 

comunicării. 

 

 

10.2. Menţinerea canalelor de 

comunicare cu partenerii 

educaţionali. 

Management Rapoartele 

unităţilor 

-  director Permanent Fluidizarea 

comunicării. 



 

 
 

Domenii funcţionale 

Obiective specifice 
Acţiuni 

Compartimentul 

responsabil 
Resurse 

Indicatori de 

performanţă 

 

 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  

Documen-

te, ordine, 

notificări 

M.E.C.T.S 

-  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 permanentă cu 

organele de poliţie, sanitare, etc. 

Management  Oferta co-

munităţii  

-  director Permanent Siguranţa şi 

sănătatea elevilor. 

11.3. Implicarea fed. sindicale în 

proc. decizional şi în rez. 

problemelor. 

Management Parteneri-

atul 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 lo-

cală  

Conform 

bugetului 

aprobat. 

director, 

echipa 

managerială 

An şcolar Dezvoltare 

instituţională. 

 

 

Responsabil CEAC, 

Prof. Barbu Irina 


