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ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ŞTEFAN CEL MARE” 

VASLUI 

 

PLANUL MANAGERIAL PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020 
 

ARGUMENT 
Planul managerial al Şcolii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” Vaslui pentru anul şcolar 2019 – 2020 este parte integrantă a Strategiei de 

dezvoltare a învăţământului românesc. Acest plan a fost elaborat ca suport al reformei profunde în curs de desfăşurare în sistemul naţional de 

învăţământ din România, reformă ce cuprinde toate componentele sistemului, de la curriculă şi până la management şi are ca ţel crearea unui 

sistem educaţional adecvat societăţii cunoaşterii. 

Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei, Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” Vaslui, respectiv beneficiarii direcţi ai 

sistemului de învăţământ, elevii, promovează politicile publice destinate implementării unei noi viziuni asupra educaţiei, formării şi dezvoltării 

având ca dimensiuni principale  îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională, facilitarea accesului universal 

la educaţie şi formare, deschiderea sistemului de educaţie şi de formare profesională către spaţiul european. 

 Concepţia managerială pentru anul şcolar 2019-2020 are la bază realizarea idealului educaţional propus de Legea Educației Naționale şi de 

documentele de politică educaţională ale Ministerului Educaţiei Naționale. 

Pentru elaborarea planului managerial şi al programului de acţiuni pentru anul şcolar 2019-2020, se va ţine cont de : 

-Analiza SWOT 

Raportul de analiză CEAC 

 

        

 Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” în anul şcolar 2018/2019 scoate în evidenţă următoarele 

aspecte: 

 

 

Puncte tari 

-CDS-uri adecvate care completează şi susţin pregătirea pentru 

atingerea finalitătilor propuse de elevii şcolii noastre; 

- Rezultatele  foarte bune obţinute de elevi la Evaluarea 

Naţională la clasa a VIII-a precum şi  la Evaluarea Naţională la 

clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a; 

 

Puncte slabe 

-Insuficienta implicare a părinţilor în problemele şcolii; 

- Comunicarea deficitară cu părinţii elevilor „problemă” 

-Deficienţe în motivarea şi responsabilizarea elevilor care au 

înregistrat rezultate slabe la învăţătură 
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-Rezultatele foarte bune obținute de elevii școlii la etapele 

naționale ale olimpiadelor școlare; 

- O bună inserţie  a absolvenţilor în reţeaua liceală; 

-Numărul mare de elevi înscrişi la clasa pregătitoare; 

- Numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare organizate 

în şcoală şi în afara ei; 

- Nucleul de cadre didactice bine pregătite profesional, cu 

vocaţie didactică; 

-Rezultatele foarte bune obţinute la concursurile şi olimpiadele 

şcolare , judeţene; 

- Preocuparea cadrelor didactice pentru pregătirea continuă prin 

grade didactice  şi cursuri de perfecţionare în specialitate şi 

pedagogie; 

-Existenţa unor spaţii de învăţământ corespunzătoare 

desfasurării în condiţii optime a cursurilor (parchet nou, mobilier 

corespunzător, confort termic, etc) ; 

- Existenţa cabinetului de asistenţă psihopedagogică; 

-Buna colaborare cu reprezentanţii Primăriei şi ai Poliţiei ; 

-Mulţi elevi navetişti sau nesupravegheaţi de părinţi, care au 

obţinut rezultate slabe ; 

-Cadre didactice care nu au avut în vedere pregătirea cu mult 

interes a elevilor foarte slabi ; 

-Spaţiu insuficient pentru desfăşurarea procesului instructiv-

educativ într-un singur schimb 

Oportunităţi  

- Implicarea în proiecte şcolare locale, naţionale şi internaţionale 

care dă posibilitatea de a completa formarea elevilor prin 

activităţi pe placul şi în interesul acestora; 

-Plasarea bună a şcolii, cu acces la multe mijloace de transport; 

- Relaţia foarte bună cu Primăria; 

- Numărul mare de părinţi care solicită înscrierea copiilor în 

clasa pregătitoare; 

-Încheierea de parteneriate cu diverse instituţii 

Ameninţări 

  - Curriculum prea aglomerat raportat la numărul de ore alocat 

fiecărei discipli 

- Degradarea mediului social din care  provin elevii (scăderea  

posibilităţii financiare, destrămarea unor familii , violenţa în 

familie, plecarea părintilor in străinătate în căutarea unui loc de 

muncă etc); 

-Dezinteresul unor părinţi pentru viaţa şcolară a copilului lor ; 

- Accentuarea rupturii dintre generaţii; 

-Prejudicii de imagine, morale si fizice aduse de mass- media 

şcolii româneşti; 

- Insuficienta conştientizare a părinţilor copiilor privind rolul lor 

de principal partener educaţional al şcolii. 
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Demersul managerial pentru anul şcolar 2019-2020 are în vedere  realizarea idealului educaţional propus de  Legea Educației Naționale şi de 

documentele de politică educaţională ale MEN. 

. Din această perspectivă finalităţile unităţii noastre şcolare au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, 

a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ integrat în viaţa socială. Pentru atingerea acestui deziderat activitatea instructiv-educativă din 

şcoala noastră trebuie să conducă către realizarea următoarelor finalităţi: 

➢ Formarea si dezvoltarea personalitatii elevilor in acord cu laturile educatiei;  

➢ Dobândirea unor solide cunoştinţe de cultură generală si de specialitate; 

➢ Valorizarea experienţei personale;  

➢ Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, gândire critică) ; 

➢ Formarea conştiinţei şi conduitei morale. 
  

 

 

 FILOSOFIA EDUCATIONALĂ 
  
 

VIZIUNEA  

  

            Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” Vaslui îşi propune să fie o şcoală modernă, puternic ancorată în viaţa comunităţii printr-o oferta 

educaţională atractivă şi diversificată, bazată pe valori şi principii europene, prin dialogul deschis cu toţi partenerii implicaţi în actul educaţional, 

prin calitate şi performanţă. 

 

MISIUNEA  

 Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” urmăreşte ca fiecare elev să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul în funcţie de aptitudinile 

şi de motivaţiile proprii în vederea creşterii şanselor de integrare socială şi profesională.  

Şcoala răspunde cerinţelor mediului cultural, social şi economic, oferind o educaţie orientată spre viitor, având ca fundament valori precum 

profesionalismul, perseverenţa, integritatea şi responsabilitatea. 

Aspiraţia spre calitate, modernitate, eficienţa, stimularea învăţării continue, deschiderea către comunitatea locală sunt câteva dintre 

atributele care ne definesc în peisajul educaţional local. 

 

VALORILE pe care le promovăm sunt: profesionalismul, toleranţa, cooperarea, respectul, responsabilitatea, integritatea. 
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PRINCIPII  

➢ Asigurarea de şanse egale si de calitate în educaţie; 

➢ Adaptarea actului educaţional la nevoile de dezvoltare personală si profesională a elevilor în vederea unei inserţii sociale si profesionale 

corespunzătoare; 

➢ Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ; 

➢ Promovarea învăţării permanente prin asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale si informale; 

➢ Asigurarea unui sistem educaţional bazat pe onestitate, deschidere, integritate si respect din partea tuturor participanţilor: profesori, elevi, 

părinţi si autorităţi. 

 

ŢINTE STRATEGICE  

 

I.Resurse curriculare 

➢ Ţinta 1 Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea 

şi dezvoltarea competenţelor acestora 

➢ Opţiuni strategice: 

➢ O.1. Monitorizarea activităţii didactice din şcoală, privind invaţarea centrată pe elev; 

➢ O.2. Monitorizare şi consiliere privind utilizarea softului educaţional in lecţii; 

➢ O.3. Susţinerea de lecţii demonstrative in cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice; 

➢ O.4. Organizarea şi coordonarea acţiunilor de simulare a evaluărilor naţionale; 

➢ O.5. Valorificarea experienţei didactice prin participarea la olimpiadele şi  la concursurile 

➢ şcolare. 

 

➢ Ţinta 2 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei in scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de 

beneficiari 

➢ Opţiuni strategice: 

➢ O.1. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze reale cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii in 

educaţie; 

➢ O.2. Consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe reguli şi pe proceduri; 
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II.Resurse umane 

➢ Ținta 3 Formarea și dezvoltarea profesională a resurselor umane prin participarea la cursuri de formare/perfecționare. Implementarea noutăților 

în activitatea și în managementul clasei. 

➢ Opțiuni strategice: 

➢ O.1. Identificarea nevoilor de formare în specialitate, în management, în alte domenii conexe și stabilirea de resurse financiare în bugetele 

anuale; 

➢ O.2. Stabilirea priorităților de formare pe baza unor criterii aprobate în C. A. și planificarea cadrelor didactice la cursuri 

➢ O.3. Valorificarea achizițiilor de la cursurile de formare în activitățile didactice cotidiene 

 

III.Resurse materiale 

➢ Ţinta 4 Asigurarea bazei materiale pentru un invăţământ de calitate 

➢ Opţiuni strategice: 

➢ O.1. Asigurarea unor dotări specifice procesului didactic şi a unui ambient confortabil pentru elevi in cadrul şcolii, la nivelul Uniunii Europene; 

➢ O.2. Dotarea corespunzătoare a laboratorului de informatică cu aparatură I.T. în pas cu dezvoltarea tehnologică ; 

➢ O.3. Diversificarea surselor de venituri extrabugetare; 

 

IV.Relații comunitare 

➢ Ţinta 5 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene 

Opţiuni strategice: 

➢ O.1. Informarea cadrelor didactice şi a elevilor in legătură cu posibilitatea desfăşurării unor proiecte de parteneriat strategic sau de mobilitate a 

cadrelor didactice şi a elevilor, cu aplicabilitate in activităţile curriculare; 

➢ O.2. Iniţierea sau continuarea parteneriatelor cu institutiile din cadrul comunităţii locale, naţionale şi europene 

➢ O.3. Implicarea cât mai multor  elevi şi părinţi în proiectele derulate 

➢ O4.  Promovarea imaginii şcolii în cadrul comunităţii locale şi europene, inclusiv prin proiecte şi parteneriate 
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       În anul şcolar 2019-2020 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale cu implicarea catedrelor şi a cadrelor didactice, 

în speranţa realizării unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de tot colectivul. Planul managerial cuprinde 

obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă mai generală. Şefii de catedre şi de departamente propun activităţi  care se subsumează 

obiectivelor strategice din acest an, activităţi incluse în planul managerial pe care vi-l prezentăm. Credem că, în acest fel, toate cadrele didactice, 

întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA  şi  în acelaşi timp să dea dovadă de 

RESPONSABILITATE, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului căruia îi aparţin. Planurile de muncă ale 

catedrelor şi comisiilor vor reflecta prin activităţi concrete aceste obiective. De asemenea, considerăm că astfel vom transpune în practică viziunea, 

misiunea şi toate valorile şi principiile enunţate mai sus. 
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PLANUL OPERAŢIONAL AL ŞCOLII 
AN ŞCOLAR 2019-2020 

DOMENIUL FUNCŢIONAL: CURRICULUM 

➢ Ţinta 1 Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea 

şi dezvoltarea competenţelor acestora 

➢ Ţinta 2 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei in scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de 

beneficiari 

FUNCŢIA Nr. 
Crt

. 
 

ACŢIUNI 

 

TERMEN 

 

RESPONSABILI 

 

MATERIALE/DOCUMENTE 
ELABORATE 

 

RESURSE   
FINANCIARE 

l. PROIECTARE 

 

1. Întocmirea planurilor manageriale pe 

compartimente, comisii de lucru și 

metodice 

Octombrie 

2019 

Directori 

Responsabili 

compartimente/ comisii 

Planuri manageriale Buget propriu 

 

 

 

 

 

2. 

 

Elaborarea proiectului planului de 

şcolarizare pentru anul scolar 

2020/2021 

 

Decembrie 

2019 

 

Directori 

Consiliul de 

administraţie, 

Consiliul profesoral 

 

 

Oferta curriculară în conformitate 
cu planul judeţean de şcolarizare 

 

Buget propriu 

3. 

 

Elaborarea proiectului C.D.S. ţinând 
cont de opţiunile elevilor  

 

Dec 2019-

ian. 2020 

 

Comisia pentru  

curriculum 

Corespondenţa dintre opţiunile 
elevilor şi CDS acordate 

 

Buget propriu 

4. 

 

Elaborarea graficului de desfăşurare a 
pregătirii pentru examenele naţionale 

şi concursuri şcolare 
 

01.11.2019 Responsabilii comisiilor 

metodice 

 

Graficele pregătirilor pentru 
examene naţionale şi concursuri 

şcolare 
 

Buget propriu 

1. 

 

Popularizarea planului de şcolarizare 

pentru anul şcolar 2020/2021 

 

Martie 2020 

 

Director 

 

Parteneriate încheiate cu 

grădinitele 

 

Buget propriu 
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2.ORGANIZAR

E 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Informarea elevilor din clasele a II-a, a 
IV-a, a VIII-a cu privire la metodologia 
M.E.N. pentru susţinerea examenelor 
naţionale  

 

18.10.2019 

 

Director adjunct, 

Responsabilii comisiilor 

metodice , 

Profesori diriginţi 

 

 

Programele aprobate  de MEN 

pentru Evaluarea Nationala 

 

Buget propriu 

3.  Organizarea simulărilor pentru 

Evaluarea Naţională la obiectele de 

examen 

 

Analiza rezultatelor la clasă, în 

ședințele cu părinții, în comisii 

metodice, în C.P. și întocmirea 

planurilor remediale  

 

 

decembrie, 

martie, mai 

2020 

 

Directori 

Secretariat 

Profesorii de limba 

română şi matematică 

 

 

Simulări la obiectele de examen, 

conform metodologiei actuale 

 

Rapoarte, statistici, planuri 

remediale 

 

Buget propriu, 

local 

4. 

 

Reorganizarea Consiliului de 
Administraţie şi repartizarea 

responsabilităţilor membrilor acestuia 

27.09.2019 Consiliul de 
administraţie, Consiliul 

profesoral 
 

Decizie constituire C. A.  

 

Buget propriu 

5. Comanda manualelor pentru elevii 

claselor V-VIII 

Conf. 

Calendar 

MEN 

 

Director, Bibliotecar Setul complet de manuale pentru 
fiecare elev 

Finantare 
MEN 

6. Întocmirea planificărilor, planurilor 
de activitate ale comisiilor metodice 

conform indicaţiilor M.E.N. 
 

20.09.2019 Director adjunct, 
Responsabilii 

comisiilor metodice 

Dosarele comisiilor metodice 

 

Buget propriu 

3.CONDUCER
EA 

OPERAŢIONA
LĂ 

 

1. Întocmirea orarului conform 
normelor psihopedagogice  

9.09.2019 

 

 Director Respectarea recomandărilor 
psihopedagogice privind  

orarul şcolii 

 

Resurse 
extrabugetare 

2. Monitorizarea parcurgerii 

curriculumului TC şi CDŞ 

permanent Director, 
Director  Adjunct, 

Resp. comisii metodice 

Plan de asistenţe la ore şi fişe de 

asistenţă 

 

Buget propriu 
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3. Organizarea şi desfăşurarea 
concursurilor şcolare şi 

extracurriculare conform 
calendarului ISJ  şi M.E.N. 

 

permanent Director educativ 
Responsabili comisii 

metodice 

Participarea elevilor la aceste 

concursuri 

 

Buget local, 

surse 

extrabugetare 

4. Analiza ritmicităţii notării şi a 
frecvenţei elevilor 

 

lunar 

 

Director adjunct Numărul de note în catalog în 
conformitate cu regulamentele în 

vigoare 

Buget propriu 

5. Monitorizarea evaluării  iniţiale şi a 
celor pe parcurs pentru urmărirea 

progresului şcolar 

 

lunar 

 

Director adjunct, 
Responsabilii 

comisiilor metodice 

Rapoartele comisiilor de 
catedră privind progresul 

şcolar 

 

Buget propriu 

4. CONTROL/ 

EVALUARE 

1. Analiza semestrială şi anuală a 

întregii activităţi desfăşurate  

Începutul 

semestrului 

şi al 

anului 

şcolar 

Director, 

Director adjunct, 

Consiliul de 

administraţie 

Materiale de analiză ale 

Consiliului profesorilor si ale 

Consiliului de administraţie 

 

Buget propriu 

2. Întocmirea documentaţiei necesare 
pentru susţinerea examenelor 

naţionale - opţiuni; 
dosare de înscriere 

 

Conform 

grafic MEN 

 

Director, 

Director adjunct, 

Secretariat, 

Diriginţi cls.a VIII  

 

Dosarele de înscriere ale 

absolvenţilor claselor a VIII a. 

 

 

 

Buget local 

 3. Realizarea de asistențe de către 
director/director adjunct/responsabil 
comisie metodică cu scopul 
îndrumării metodice a cadrelor 
didactice 

Conform 

graficului 

Directori, responsabili 

comisii metodice 

Fișe de asistență Buget local 

 4. Întocmirea documentelor şi a 
rapoartelor tematice curente şi 
speciale solicitate de ISJ, CCD,  
MEN  şi alţi parteneri educaţionali 

permanent 

 

Director, Secretariat 

 

Documente elaborate conform 
standardelor şi în termenele 

solicitate 

 

Buget local 
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5. Arhivarea şi păstrarea documentelor 
şcolare 

Conform 

termenelor 

legale 

Director, Secretariat Conformitate cu nomenclatorul 
arhivistic 

Buget local 

5. MOTIVARE 

 

1. Consultarea părinţilor şi a elevilor în 

vederea repartizării orelor din CDŞ 
Dec.2019 

 

Director, Consiliul ptr. 
Curriculum, 
prof.diriginţi 

Formulare de opţiuni cu  semnăturile 
elevilor, cererile părinţlor 

 

Buget local 

6. IMPLICARE/ 
PARTICIPARE 

 

1. Participarea  cadrelor didactice la 
activităţile desfăşurate de ISJ, CCD,  
MEN  în cadrul programului de 
formare continuă: 

- Preg. grade didactice  
- formatori 

- mentori 
- metodişti 
- alte cursuri de formare 

permanent 

 

Director adjunct 

Responsabili cu 

formarea continuă 

Certificate/adeverinţe care atestă 
participarea la aceste stagii 

 

Buget local 

7.FORMARE / 

DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ 

ŞI PERSONALĂ 

1. Susţinerea  examenelor de grad de 

către cadrele didactice 

 

Conform 

graficului 

de 

desfăşurare 

a 

gradelor 

Director, 
Responsabilii comisiei 

de monitorizare a act. de 
formare continuă 

Atestatele de obţinere a gradelor 

didactice 

 

Buget local 

8.FORMAREA 

GRUPURILOR/ 

DEZVOLTAREA 

ECHIPELOR 

 

1. Organizarea comisiilor de lucru, a 
comisiilor metodice, şi a comisiei de 
acordare a burselor şi a altor ajutoare 

materiale elevilor 

13.09.2019 

 

Consiliul de 

administraţie,  

Consiliul profesoral, 

Director, 

Director adjunct 

Componenţa comisiilor de 
lucru în anul şcolar 2019/2020 
Funcţionarea corespunzătoare 

a comisiilor 

 

Resurse 
extrabugetare 
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DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE UMANE 

 
Ținta 3 Formarea și dezvoltarea profesională a resurselor umane prin participarea la cursuri de formare/perfecționare. Implementarea noutăților în 

activitatea și în managementul clasei 
 

FUNCŢIA Nr. 

Crt

. 

ACŢIUNI TERMEN RESPONSABILI MATERIALE/DOCUMENTE 

ELABORATE 

Buget propriu 

1. PROIECTARE 1. Elaborarea planului de şcolarizare în 
concordanţă cu strategia de dezvoltare 

şi dotarea materială a şcolii 

Conform 

termen dat 

de ISJ  

 

Director, 
Consiliul profesoral 

Consiliul de administraţie 

Proiectul planului de 
şcolarizare în conformitate cu 

planul şcolar judeţean 

Buget propriu 

2. Elaborarea proiectului de încadrare în 
conformitate cu structura planului de 

şcolarizare şi a planului cadru de 
învăţământ 

Conform 

grafic 

ISJ 

 

Directori , 

Consiliul de administraţie  

Secretariat 

 

Corectitudinea proiectului de 

încadrare cu personal didactic cu 

respectarea legislaţiei în vigoare 

Buget propriu 

2.ORGANIZARE 

 

 

 

 

 

 

 

1. Constituirea claselor pregătitoare  şi a 
claselor a V- a  

03.09.2019 

 

Directori, Secretariat 

 

Formaţiunile de lucru 

la clase respectând 

solicitările 

Buget propriu 

2. Repartizarea pe clase a elevilor 
transferaţi  

 
 

Vacanțe 

intersemestri

ale 

 

Consiliul de 

administraţie 

Formaţiunile de lucru la clase Buget propriu 

3. 

 

Realizarea consilierii şi orientării şcolare 
a elevilor 

 
 
 
 
 
 
 
 

permanent 

 

Director educativ,  
Profesori diriginţi 
Psiholog şcolar 

 

Planificarea orelor de dirigenţie/consiliere 

 

Buget propriu 

3. CONDUCEREA 
OPERAŢIONALĂ 

 

 

 

 

1. 

 

Încadrarea  personalului didactic conform 
planului cadru şi prevederilor statutului 

personalului didactic privind norma 
didactică şi încheierea contractelor de 

muncă 

03.09.2019 Director 

Secretar-şef 

 

Documente oficiale întocmite în 
conformitate cu metodologia MEN 

 

Buget propriu 

2. 

 

Asigurarea acoperirii tuturor orelor cu 

profesori calificaţi 
09. 09.2019 Director 

 

Decizii ISJ; Cadre didactice calificate la 

toate disciplinele 

 

Buget propriu 



12 

 

 

 

3. Operare în REVISAL;întocmirea statului 

de personal şi a statelor de plată 
permanent Secretar-şef State de personal şi state de plată Buget propriu 

4. 

 

Repartizarea profesorilor diriginţi la 
clasele  V -VIII 

 

04. 09.2019 

 

Director,  

Consiliul de administraţie 

 

Decizii ale Consiliului de administraţie 

 

Buget propriu 

5. 

 

Organizarea comisiilor metodice, a celor 
de lucru şi desemnarea responsabilităţilor 

6. 09.2019 

 

Directori, 
 Consiliul profesoral , 

Consiliul de administraţie 
 

Funcţionarea eficientă a colectivelor de 
catedră 

 

Buget propriu 

6. 

 

Realizarea fişelor posturilor pentru 

personalul didactic şi nedidactic 
01.10.2019 Director , 

Secretariat 
Fişele postului 

 

Buget propriu 

7. 

 

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu 

părinţii pe clase în vederea constituirii 

comitetelor de părinţi pe clase 

20.09.2019 Director,  

Responsabilul cornisiei 

metodice a diriginţilor 

 

Graficul şedinţelor  

Procese verbale ale şedinţelor 

 

Buget propriu 

 

 

 

8. 

 

Constituirea Consiliului părinţilor pe 
şcoală şi întâlnirea acestora în vederea 

stabilirii responsabilităţilor 
 

20.10.2019 

 

Director 

 

Procesul verbal 

 

Buget propriu 

9. 

 

Alcătuirea Consiliului consultativ al 

elevilor 

 

12. 10.2019 

 

Director adjunct,  

Director educativ 

 

Procesul verbal 

 

Buget propriu 

10. Organizarea serviciului pe  şcoală 09.09.2019 Director adjunct Graficul cu serviciul pe şcoală Buget propriu 

11. Revizuirea, actualizarea şi popularizarea 
Regulamentului Intern 

26 oct. 2019 

 

Director, 

Consiliul de 

administraţie 

Corelarea regulamentului de ordine 

interioară cu hotărârile CA, CP 

Buget propriu 

12. Verificarea mediilor V-VIII, 
corectitudinea încheierii mediilor 

semestriale şi anuale 

ianuarie 

2019/iunie 

2019 

Profesori diriginţi Declaraţii ale profesorilor diriginţi 

privind corectitudinea mediilor 

Buget propriu 
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4. CONTROL 

EVALUARE 

1. Evaluarea anuală a personalului 
didactic şi nedidactic din subordine 

septembrie

2019 

Directori 

Consiliul de 

administraţie 

Corectitudinea acordării 

calificativelor şi completarea fişelor 

de evaluare 

Buget propriu 

2. Întocmirea documentelor,  a rapoartelor 
tematice curente şi speciale solicitate de 
ISJ, MEN , CCD, autorităţi locale 

permanent Directori, 

Secretariat 

Rapoarte, procese verbale elaborate 

la termen 

Buget propriu 

3. Întocmirea documentelor legale privind 
managementul resurselor umane: 
cataloage, registre matricole, foi 

matricole, condici de prezenţă, cărţi de 
muncă 

9.09.2019 Directori, 

Secretariat 

Documentele şcolare completate şi 

verificate în conformitate cu 

legislaţia în vigoare 

Buget local 

4. Arhivarea şi păstrarea documentelor 
oficiale privind elevii si personalul 

unităţii şcolare 

Conform 

termenelor 

legale 

Directori, 

secretariat 

 

Registru de arhivare a documentelor Buget local 

5. MOTIVARE 

 

1. Repartizarea echitabilă în conformitate 
cu prevederile legale a stimulentelor 
materiale pentru elevi:burse, rechizite 
scolare 

 

Septembrie 

2019 

Director, Consiliul de 

administraţie 

Registrul de procese verbale ale 

Consiliului de Administraţie 

Resurse 

extrabugetare 

6. IMPLICARE / 

PARTICIPARE 
1. Asigurarea cadrului instituţional pentru 

participarea personalului la procesul 
decizional prin colectivele de catedră, 

Consiliul pentru Curriculum , Consiliul 
de administraţie şi Consiliul profesoral 

permanent Consiliul de profesori Procesele verbale de la Consiliul 
profesoral şi Consiliul de administraţie 

 

Buget propriu 

7. FORMARE/ 

DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ 

1. Formarea continuă prin participarea la 

cursurile organizate de instituţiile 

abilitate 

permanent Responsabilii comisiei 

de formare continuă 

Cereri de înscriere 

Adeverinţe de participare la stagii de 

perfecţionare 

Creşterea calităţii actului didactic 

prin aplicarea competenţelor 

dobândite 

Buget 

local,Resurse 

extrabugetare 
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2. Asigurarea consilierii 
elevilor privind orientarea 

şcolară si profesionala 

Conform 

planificării 

CJRAE 

Director educativ, 

Diriginţi, 

Psiholog şcolar 

Parteneriat eficient CJRAE – şcoală Buget propriu 

3. Participarea la programe de 
formare continua în 

managementul educaţional 

Program 

de 

perfecţiona

re ISJ  

C.C.D. 

Directori, 

Responsabilii comisiei 

metodice 

Atestarea cadrelor didactice în 

management educaţional 

Resurse 

extrabugetare 

8. NEGOCIEREA/ 

REZOLVAREA 

CONFLICTELOR 

 

1. 

 

Rezolvarea rapidă, transparentă şi 
eficientă a conflictelor cu sau între elevi, 

cadre didactice, parinti. 

permanent 

 

Directori, 

 Consiliul  profesorilor, 

Consiliul de administraţie, 

Diriginţi 

 

Respectarea legislaţiei 

Evitarea conflictelor 

 

Buget propriu 

 

 

 

DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

 
➢ Ţinta 4 Asigurarea bazei materiale pentru un invăţământ de calitate 

 

FUNCŢIA Nr. 
Crt. 

 

ACŢIUNI 

 

TERMEN 

 

RESPONSABILI 

 

MATERIALE/DOCUMENTE 
ELABORATE 

 

Resurse financiare 

l. PROIECTAREA 

 

 

 

1. 

 

Elaborarea proiectului de buget 

 

Înainte de 
aprobarea 
bugetului anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Director , 

Contabil şef 

 

Proiectul de buget care să asigure o 
finanţare adecvată 

 

Buget propriu 

2. 

 

Identificarea surselor extrabugetare de 
finanţare  

Donaţii, sponsorizări, închirieri de spaţii 
 

permanent 

 

Director , 

Contabil şef 

 

Contracte, documente care atestă activităţi 
specifice 

 

Buget propriu 

2. ORGANIZARE 

 

1. 

 

Repartizarea bugetului primit conform 
legii, pe capitole şi articole bugetare 

 

după aprobarea 
bugetului anual 

 

Director, 

Contabil şef 

 

Bugetul aprobat 

 

Buget propriu 



15 

 

 2. 

 

Realizarea fondurilor extrabugetare şi 

repartizarea lor conform priorităţilor 

(Asociației nonprofit ,,Arcaşii lui Ştefan”, 

sponsorizări, închirieri spații) 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director, 

Contabil şef 

 

Contracte de sponsorizare, contracte de 

închiriere 

 

Buget propriu 

3. CONDUCERE 

OPERAŢIONALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Pregătirea sălilor de clasă în vederea 

desfăşurării procesului de învăţământ în 

bune condiţii (săli de clasă, laboratoare, 

sală de sport) 

 

2.09.2019 

 

Director,  

Administrator 

 

Pregătirea sălilor de clasă corespunzător 
standardelor în vederea asigurării calităţii 

în educaţie 
 

Buget propriu 

2. Întocmirea planului de achiziţie Anual/ permanent Director 

Administrator 

Plan anual de achiziții publice Buget propriu 

3. 

 

Încheierea contractelor cu furnizorii de 
utilităţi 

 

permanent 

 

Director,  
Contabil şef 

 

Contracte cu RDS, GOSCOM, 
AQUAVAS, GAZ EST, EON 

Buget propriu 

4. 

 

Aprovizionarea cu materiale consumabile 
necesare asigurării funcţionării actului 

educativ 
 

permanent 

 

Director,  
Administrator 

 

Existenţa materialelor consumabile 

 

Buget propriu 

 

 

Igienizarea zilnică a spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi 

 

 

permanent 

 

Administrator 

 

 

Buget propriu 

5. 

 

Asigurarea de manuale pentru elevii 
claselor I- VIII şi repartizarea lor prin 

biblioteca şcolară 
 

9.09.2019 Director , 
Bibliotecar,  

Profesori diriginţi 
 

Existenţa manualelor pentru toţi elevii  
Listele cu repartizarea manualelor pe clase 

şi elevi 
 

Buget propriu 

6. 

 

Verificarea  realizării execuţiei bugetare 

 

trimestrial, anual 
 

Director,  
Contabil şef 

 

Dare de seama contabilă 

 

Buget propriu 

7. 

 

Verificarea realizării planului de achiziţie 

 

permanent 

 

Director,  
Contabil şef, 
Administrator 

 

Achiziţionarea bunurilor planificate 

 

Buget propriu 
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8. 

 

Alocarea burselor 

 

lunar, în limita 

fondurilor alocate 

de Primăria Vaslui 

 

Comisia de acordare a 
burselor, 

Contabilul şef 
 

Procesul verbal de stabilire a elevilor 

bursieri 

 

Buget propriu 

9. 

 

Utilizarea fondurilor extrabugetare 
conform priorităţilor stabilite în proiectele 

şi programele şcolii-Priorităţi:  
-îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii; 
-pavoazarea cu panouri a holurilor 
-montarea parchetului nou în 3 săli de 
clasă; 
-achiziționarea de material didactic     ( 
hărți, truse lab. de fizică și chimie, 
mingi și echipament sportiv) 
-achiziționarea a două laptopuri și a 
două calculatoare 
-premierea elevilor cu performanțe 
deosebite; 
-sponsorizarea activităților proiectelor 
și concursurilor organizate de școala 
noastră 
 

Trimestrial şi 

anual 

 

Directori,  
Contabil șef, 

administrator de 
patrimoniu 

 

Cheltuirea eficientă a fondurilor cu 
respectarea legislaţiei în vigoare 

 

Buget propriu 

4. CONTROL / 
EVALUARE 

 

 

 

 

1. 

 

Încheierea exerciţiului financiar 

 

anual 

 

Contabil şef 

 

Dare de seama contabilă 
 

Buget propriu 

2. 

 

Întocmirea documentelor şi a rapoartelor 

tematice privind managementul financiar 

solicitate de forurile ierarhice superioare 

 

permanent 

 

Director,  

Contabil şef 

 

Situaţiile raportate la termenele stabilite 

 

Buget propriu 
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3. 

 

Arhivarea şi păstrarea documentelor 
financiare oficiale 

 

permanent 

 

Contabil şef 

 

Dosarele cu acte financiar-contabile 
 

Buget propriu 

5. IMPLICARE/ 
PARTICIPARE 

 

1. 

 

Asigurarea transparenţei elaborării şi 
execuţiei bugetare 

 

permanent 

 

Director , 
Contabil şef 

 

Darea de seamă contabilă trimestrială şi 
anuală cu resp. legilor în vigoare 

 

Buget propriu 

 

 

DOMENIUL FUNCŢIONAL: RELAŢII COMUNITARE 

 
➢ Ţinta 5 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene 

 

Funcţia 
 

FUNCTIA 
9 

Colaborarea cu Primăria pentru  
îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii 

permanent 
Director, 

Contabil şef 

Corespondenţa cu oficialităţile 
locale în vederea realizării unui 

parteneriat eficient 

3. CONTROL/ EVALUARE 1 

Analiza activităţii desfăşurate în şcoală, pe 
comisii metodice şi în consiliul de 

admnistraţie 

 

periodic 

 

Directori , 

şefii de comisii 

metodice 

 

Diagnoza corectă a situaţiei 

actuale Plan de măsuri eficiente 

 

4. MOTIVARE 

 
1 

Asigurarea condiţiilor pentru cei ce doresc 
obţinerea participării la diverse cursuri de 

formare 

 

în funcţie de solicitări 
Directori 

 
Cereri de înscriere 

5. IMPLICARE/ 
PARTICIPARE 

 
2 

Invitarea reprezentanţilor comunităţii locale 

la activităţile festive ale şcolii -   

deschiderea anului şcolar, serbări şcolare 

 

ocazional 

 

Director 

 

Invitaţii speciale pentru 
reprezentanţii comunităţii locale 

 

6.FORMARE/ 

DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ şi 

PERSONALĂ 

 

1 
Prezentarea ofertei educaţionale 

 
aprilie  2013 Directori 

Programul de activitate al 

cercurilor scolare 

Participarea cadrelor didactice la cercurile 
metodice, la cursurile de perfecţionare  Program CCD grafic Adeverinţe de perfecţionare, 

1. Desfăşurarea activităţilor metodice 
prin organizarea de activităţi 

demonstrative în cadrul catedrelor, 
editarea de materiale metodice şi de 

specialitate 

permanent Responsabilii Comisiei 
metodice 

 

Planurile de activitate 
ale comisiei metodice, 
Materiale elaborate de 

cadrele didactice 

 

2. Elaborarea unor programe speciale: 
de stimulare a elevilor cu performanţe 

în vederea participării la concursuri 
şcolare şi extracurriculare de educare a 

comportamentului civilizat, de întărire a 
ordinii şi disciplinei de editare a unor 

reviste şcolare 

permanent Profesorii care 
realizează 

activităţi de 
perfecţionare 

 

Graficul şedinţelor de pregătire si 

materialele realizate pentru pregătirea 

suplimentară a elevilor, Revistele şcolare 

3. Elaborarea planurilor strategice 
privind măsurile de îmbunătăţire a 

calităţii 

Semestrul I Membrii comisiei 
de evaluare şi 

asigurare a calităţii 

 

Planuri anuale operaţionale, 
Raport de autoevaluare instituţională 

4. Protocoale şi convenţii încheiate cu 

Poliţia, Pompierii, Jandarmeria, 

Biblioteca Judeţeană, Centrul 

Antidrog , alte şcoli  

Semestrul I Director Procese verbale încheiate cu partenerii 
sociali 

5. Organizarea concursului de 

matematică ,,Misterele matematicii” 

octombrie 

2012 

Directori 

Responsabilul 

comisiei metodice de 

Invitaţii, 

Programul acţiunilor, 

Participare prestigioasă 

Nr. Crt. 

 
ACŢIUNI 

 

TERMEN 

 

RESPONSABILI 

 

MATERIALE/DOCUMENTE 

ELABORATE 

 

Resurse Financiare 

1.PROIECTARE 

 

 

 

 

 

1. 

 

Elaborarea proiectului planului de 

şcolarizare pentru anul şcolar 2020/2021 
Decembrie 2019 Consiliul de 

administraţie, 
Consiliul profesorilor,  

Directori 
 

Proiectul fundamentat al planului de 

şcolarizare 

 

Buget propriu 

2. 

 

Elaborarea programului de inspecţii şi 

interasistenţe şi valorificarea fişelor de 

evaluare a activităţii didactice 

 

 semestrial 
 

Directori,  

şefi de comisii metodice 

 

Graficul de asistenţe  
Planul de activităţi al comisiilor metodice  

Fişe de evaluare 
 

Buget propriu 

3. 

 

Elaborarea ofertei educaţionale pentru 

anul şcolar 2020/2021 

 

februarie/martie 
2020 

Directori,  
Responsabilii comisiilor 

metodice 
 

Oferta educaţională a şcolii 
 

Buget propriu 

4. 

 

Elaborarea şi coordonarea aplicării 
procedurilor şi activităţilor de evaluare şi 

asigurare a calităţii 
 

0ctombrie-
Noiembrie 2019 

 

director 

 

Baza de date şi informaţii privind calitatea 
serviciilor educaţionale furnizate 

 

Buget propriu 



18 

 

2. CONDUCERE 

OPERAŢIONALĂ 

1 Desfăşurarea activităţilor metodice 
prin organizarea de activităţi 

demonstrative în cadrul catedrelor, 
editarea de materiale metodice şi de 

specialitate 

permanent Responsabilii Comisiilor 
metodice 

 

Planurile de activitate 
ale comisiei metodice, 
Materiale elaborate de 

cadrele didactice 

 

Buget propriu 

2 Elaborarea unor programe speciale: 
de stimulare a elevilor cu performanţe în 
vederea participării la concursuri şcolare 

şi extracurriculare de educare a 
comportamentului civilizat, de întărire a 

ordinii şi disciplinei de editare a unor 
reviste şcolare 

permanent Profesorii care 
realizează 

activităţi de   pregătire              
perfecţionare 

 

Graficul şedinţelor de pregătire si 

materialele realizate pentru pregătirea 

suplimentară a elevilor, Revistele şcolare 

Buget propriu 

3 Elaborarea planurilor strategice 
privind măsurile de îmbunătăţire a 

calităţii 

Semestrul I Membrii comisiei 
de evaluare şi 

asigurare a calităţii 

 

Planuri anuale operaţionale, 
Raport de autoevaluare instituţională 

Buget propriu 

4 Protocoale şi convenţii încheiate cu 

Poliţia, Pompierii, Jandarmeria, 

Biblioteca Judeţeană, alte şcoli  

Semestrul I Director Procese verbale încheiate cu partenerii 
sociali 

Surse extrabugetare 

5 Organizarea ,,Zilelor școlii,, Noiembrie 

2019 

Directori, consilier 

educativ 

 

Invitați, programul activităților 

 

Surse extrabugetare 

6 Organizarea concursului interjudețean 

de matematică ,,Misterele 

matematicii” 

noiembrie 

2019 

Directori 

Membrii echipelor de 

proiect 

Invitaţii, 

Programul acţiunilor, 

Participarea 

 elevilor la aceste concursuri 

 

Surse extrabugetare 

7.  Organizarea concursului interjudețean 

,, Vis de copil,, 

noiembrie 

2019 

Directori 

Membrii echipelor de 

proiect 

Invitaţii, 

Programul acţiunilor, 

Participarea 

 elevilor la aceste concursuri 
 

Surse extrabugetare 

8.  Organizarea simpozionului Național 

,,Inițiative didactice,, 

Noiembrie 

2019 

Directori 

Membrii echipelor de 

proiect 

Invitaţii, 

Programul acţiunilor 

 

Surse extrabugetare 
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9.  Organizarea concursului interjudețean 

,,Pe urmele lui Ștefan,, 

 Aprilie 2020 Directori 

Membrii echipelor de 

proiect 

Invitaţii, 

Programul acţiunilor, 

Participarea 

 elevilor la aceste concursuri 

 
 

Surse extrabugetare 

10. Organizarea concursului interjudețean 

,,Învierea Domnului- lumină, tradiție 

și culoare,, 

Aprilie 2020 Directori 

Membrii echipelor de 

proiect 

Invitaţii, 

Programul acţiunilor, 

Participarea 

 elevilor la aceste concursuri Invitaţii, 

 

  
 

Surse extrabugetare 

11.  Desfasurarea activitatilor in cadrul  

proiectului european  Erasmus+ 

KA229 ,,The Great European 

Pastimes Challenge,, 

Pe parcursul 

anului 

Responsabil proiect 

european 

Formularul de candidatură 

Contractul pentru grant 

Finantare europeana 

 

12. Îmbunătăţirea fondului de carte al 

bibliotecii 

Periodic Contabil şef 

Bibliotecar 

Registrul de inventariere al cărţilor 

 

Venituri proprii, 

surse extrabugetare 

13. Organizarea sedinţelor-lectorate cu 
părinţii, dezbateri pentru prezentarea noii 
legislaţii din domeniul învăţământului. 

semestrial  Director 

Şefii de catedră 

Diseminarea corectă a tuturor informaţiilor 
privind legislaţia şcolară 

 

Surse extrabugetare 

14. Popularizarea rezultatelor obţinute de 
elevi  la examene, olimpiade, concursuri 

interjudeţene şi extracurriculare 

permanent Director Oferta educaţională, 
 Articole din ziar,  

Raportul privind starea calităţii procesului 
de instruire şi educare, revista şcolii 

Buget propriu 

15. Colaborarea cu Primăria pentru  
îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii 

permanent Director, 
Contabil şef 

Corespondenţa cu oficialităţile locale în 
vederea realizării unui parteneriat eficient 

Buget local 

3. CONTROL/ 

EVALUARE 

 

1 Analiza activităţii desfăşurate în şcoală, 
pe comisii metodice şi în consiliul de 

admnistraţie 
 

periodic 
 

Directori , 

şefii de comisii metodice 

 

Diagnoza corectă a situaţiei actuale, Plan 

de măsuri eficiente 
 

Buget propriu 
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4. MOTIVARE 

 

1 Asigurarea condiţiilor pentru cei ce 
doresc obţinerea participării la diverse 

cursuri de formare 
 

în funcţie de 
solicitări, 
conform 
criteriilor 

aprobate în CA 
 

Directori 

 

Cereri de înscriere 

 

Buget propriu 

5. IMPLICARE/ 
PARTICIPARE 

 

1 Invitarea reprezentanţilor comunităţii 

locale la activităţile festive ale şcolii -   

deschiderea anului şcolar, zilele școlii, 

serbări şcolare 
 

ocazional 

 

Director 

 

Invitaţii speciale pentru reprezentanţii 
comunităţii locale 

 

Surse extrabugetare 

 2 Realizare revistelor şcolii: ,,Carusel” şi 

,,Arcaşii” 
Marie-aprilie 

2020 

Directori 

Consilier educativ 

Profesorii de limba 

română, de informatică 

Revistele ,,Caruselul” şi ,,Arcaşii” Surse extrabugetare 

 3 Organizarea cursului festiv şi a serbării 

şcolare de sfârşit de an 
Iunie 2020 Consilier educativ, 

profesorii diriginţi, 

învăţătorii 

Cursul festiv, 
Serbarea şcolară 

Surse extrabugetare 

6.FORMARE/ 

DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ şi 

PERSONALĂ 

 

1 Organizarea cercurilor cu elevii pe 

discipline 

 

Octombrie 

2019 

 

Resp. comisiilor 

metodice 

 

Programul de activitate al cercurilor 
scolare 

 

Surse extrabugetare 

2 Participarea cadrelor didactice la cercurile 
metodice, la cursurile de perfecţionare  şi 
la consiliile profesorale cu temă 

 

Program CCD 
grafic şedinţe 
Consiliul prof. 
profesorilor 

 

Director 

 

Adeverinţe de perfecţionare, Procese 
verbale ale şedinţelor consiliilor. 

 

Buget local 

7. FORM ARE A 
GRUPURILOR 

/DEZVOLTAREA 
ECHIPELOR 

 

1 Realizarea Raportului CEAC 
 

septembrie-

ocotmbrie 2019 

Directori 

 

Proces verbal Consiliul profesoral 
Documente elaborate de CEAC 

 

Buget propriu 

8. NEGOCIEREA 

REZOLVAREA 

CONFLICTELOR 

 

1 Rezolvarea rapidă, transparentă şi 
eficientă a conflictelor cu  reprezentanţii 
autorităţilor locale şi cu cei ai furnizărilor 
de servicii 

 

permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director , Consiliul de 

administraţie 

Contabil şef 

 

Comunicare eficientă cu autorităţile locale 
şi furnizorii de servicii 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buget local 
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                      EVALUARE/ MONITORIZARE: 

-rapoarte/ chestionare 

-analiză în C. A. 

-Informare în C.P. 

-Monitorizare C.E.A.C. 

                                             

                             Director,                                                                                                                                  Director  adjunct, 

                  Prof. Ciubotaru Greta-Doina                                                                                                   Prof. Lefter Cristina- Mihaela 

   


