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PLAN  MANAGERIAL ANUAL AL  ȘCOLII  GIMNAZIALE, 

COMUNA PĂSTRĂVENI  
 

AN ȘCOLAR  2021-2022 
 

Concepția dezvoltării instituționale a Școlii Gimnaziale, Comuna Păstrăveni, pentru anul școlar 

2021-2022, semestrul al II-lea este fundamentată pe: 

- PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ  EXISTENT 2019-2024 

- Strategia de dezvoltare a Școlii Gimnaziale, Comuna Păstrăveni prezentată la concursul 

pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din învățământul preuniversitar 

organizat de MEN și ISJ Neamț în perioada septembrie-decembrie 2021 

- Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale  

- Alte legi și regulamente în vigoare la data elaborării planului managerial 

 

ARGUMENT 

Planul managerial al Şcolii Gimnaziale, Comuna Păstrăveni vizează transformarea unităţii 

de învăţământ în sursă de formare de competenţe şi atitudini la elevi, compatibile cu exigenţele 

sociale în perspectiva integrării acestora pe piața muncii. Prezentul Plan managerial reflectă 

convingerea echipei Şcolii Gimnaziale, Comuna Păstrăveni în ceea ce priveşte necesitatea 

perfecţionării şi substanţializării achiziţiilor şi progreselor instituţionale de până acum, 

conştientizarea în legătură cu provocările şi mizele existente în câmpul educaţional naţional şi 

internaţional, dar şi în ceea ce priveşte oportunităţile care trebuie identificate şi valorificate cu 

promptitudine şi eficienţă.  

Obiectivele majore propuse pentru anul școlar 2021-2022, semestrul al II-lea se sprijină pe 

următoarele două analize diagnostice, PESTE și SWOT, în urma cărora s-au identificat nevoi 

educaționale specifice unității școlare. 

 
PARTEA I – CONTEXTUL 
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1.  ANALIZA PESTE 

CONTEXTUL POLITIC. Politica educațională promovată la nivelul școlii este derivată din 

principiile fundamentale ale Legii 1/2011- Legea Educației Naționale, care va guverna, în 

ansamblu, întregul proces decizional, în materie de organizare și funcționare a școlii, proiectul 

”România Educată”, metodologiile ce reglementează modalitatea de punere în aplicare a Legii 

1/2011 și toate ordinele comune ale ME și MS care stabilesc standardele igienico-sanitare pentru 

desfășurarea cursurilor pe perioada pandemiei provocată de virusul SARS Cov-2. Instituțiile cu 

influență de la nivelul comunității locale sunt Primăria, Consiliul Local, Biserica, Poliția, 

Cabinetele medicale ale medicilor de familie, agenți economici, iar la nivel județean sunt Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț. 

CONTEXTUL ECONOMIC. Contextul economic nu a suferit schimbări majore în ultima 

perioadă. Există un număr important de părinți fără ocupație, fără perspective de inserție pe piața 

muncii, în special la nivelul satului Rădeni nr. 2. Familia dezavantajată iși pune amprenta asupra 

traseului educațional al multor elevi, deși majoritatea părinților fac eforturi să susțină elevii la 

școală și să le asigure condiții cel puțin minime de confort educațional în familie. Un factor care 

în ultima perioadă a contribuit la creșterea nivelului economic este numărul mare de asistenți 

maternali salariați ai DGASPC  Neamț ce au în plasament familial un număr de 107  copii. 

CONTEXTUL SOCIAL. Problemele sociale existente la nivelul comunei noastre vizează 

menținerea unui nivel de trai scăzut al cetățenilor, un număr de 142 de familii, respective 411 

persoane trăiesc din ajutoare sociale și alocațiile copiilor. Există și câteva cazuri de sărăcie 

accentuată care, coroborată cu factorul incultură, duc la  unele tendințe de abandon școlar. La 

acest moment avem un elev în abandon școlar.  Un alt risc apărut ca o consecință a pandemiei pe 

care o traversăm , este apariția unor entități străine care pe fondul neîncrederii părinților în 

regulile guvernamentale de combatere a pandemiei, au creat așa numitul ”homeschooling” care 

nu este o formă de învățământ acreditată pe teritoriul țării noastre. În această situație avem 3 

elevi. Prognoza pe următorii ani arată o scădere  a polulației școlare, dar nu foarte accentuată, 

cifra de școlarizare situându-se de câțiva ani între 450-500 de copii și elevi. 

CONTEXTUL TEHNOLOGIC este unul accesibil educației și formării; la nivelul comunei, 

există resurse suficiente pentru buna educație și informație a elevilor, atât în mediul școlar cât și 

acasă la unii elevi. Conectarea la internet este în parametri calitativi și cantitativi optimi, atât în 

cadrul instituției școlare, unde există două laboratoare TIC conectate la internet prin fibră optică, 

toate sălile de clasă sunt dotate cu desktop-uri/ laptop-uri camere  de transmitere online a lecțiilor 

și conexiune la internet și videoproiectoare în toate sălile de clasă.  În inventarul școlii se mai află 

30 de tablete TELEKOM cu conexiune la internet și 146 tablete ORANGE ce au fost distribuite 

elevilor. În perioada următoare Primăria Păstrăveni  va dota elevii școlii cu 365 de tablete prin 

accesdarea unui proiect cu fonduri europene și va dota sălile de clasă cu table SMART și camera 



pentru videoconferință.  La nivelul  familiilor, multe familii au  acces la rețele de telefonie 

mobilă, televiziune prin cablu și internet, fapt ce dovedește că există preocupare pentru asigurarea 

unui confort educațional bun elevilor, în ciuda constrângerilor de ordin material. Astfel în 

perioada 2015-2021  un număr de 111  elevi au beneficiat de programul ”Euro 200”. 

CONTEXTUL ECOLOGIC este în atenția conducerii școlii, prin respectarea politicilor de mediu 

europene, naționale și respectarea legislației în vigoare ( Legea 132/ 6.07.2010).  

Prin activitățile ecologice desfășurate cu elevii se urmărește informarea comunității și 

conștientizarea necesității colectării selective a deșeurilor. Începând cu anul 2017 în localitate se 

derulează un program de colectare centralizată a deșeurilor. 

 

2.  ANALIZA SWOT orientează elaborarea planului managerial, pe baza punctelor tari, care 

trebuie folosite, punctelor slabe, care trebuie înlăturate, compensate sau atenuate, oportunităților, 

care trebuie valorificate, și amenințărilor care trebuie evitate.  

Sursele de informare pentru diagnostic și analiză de nevoi au fost: documente și statistici din 

școală și comunitate. 

             

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-  Optimizarea planului de școlarizare prin înființarea în 

septembrie 2020 a încă unei formațiuni de studiu, 

respective 3 clase a V-a au intrat față de 2 clase a VIII-

a care au ieșit. 
- Desființarea din septembrie 2019 a învățământului 

simultan 

- Personal didactic calificat 100% 
- Personal didactic preocupat de propria formare și 

evoluție în carieră 

- Prezența unui  consilier școlar  2 zile pe săptămână 

- Există  site-ul  școlii ce este populat  cu activitățile 
școlii și  facilitează promovarea acesteia în comunitate 

- Există realizat un laborator de chimie nou și 

functional și a 2 laboratoare TIC 
- Existența conexiunii la internet în toate cele 3 unități 

școlare, din care  prin fibră optică în 2 unități 

- Dotarea în ultimii 2 ani a unui număr de 20 săli de 

clasă cu videoproiectoare 
- Un număr de 21 de săli de clasă sunt dotate cu table 

magnetice 

- Distribuirea către elevi a unui număr de 177 de 
tablete pentru desfășurarea activităților online 

- Dotarea unui număr de 8 profesori cu table 

magnetice, 6 profesori cu laptop-uri și 2 profesori de 
matematică cu tablete grafice, în vederea desfășurării 

activităților de predare online 

- Existența a 2 terenuri de sport multifuncționale 

- Existența unei culturi a școlii (participare la cursuri în 
echipă, implementarea de proiecte, intalniri informale, 

sărbătorirea succesului) 

-Existența disciplinelor la care demersul didactic 

are caracter preponderent expozitiv, elevul 

nefiind implicat în propria formare; 
-Existența elevilor dezinteresați de școală, din 

cauza lipsurilor, anturajului, nesupravegherii de 

către părinți, absenței părinților plecați în 

străinătate; 
-Lipsa informaticianului / a administratorului de 

rețea ; 

- Procent de promovare  la examenul de 
Evaluare Națională sub media pe județ (2018-

43%; 2019-53%; 2020-48%; 2021- 55%) 

- Existența unor niveluri diferite de literație la 
elevi 

- Lipsa unui spațiu amenajat(CDI) pentru 

facilitarea formării cadrelor didactice (peer-

mentoring între profesori) 
- Nu există o strategie de optimizare a relațiilor 

cu părinții și implicare a acestora în activitățile 

școlii 
- Lipsa unei asociații a părinților cu 

personalitate juridică 

- Nevoia de consiliere a părinților  pe tema 
managementului comunicării și relaționării 

- Lipsa unui spațiu amenajat pentru 

desfășurarea de activități de învățare outdoor 

- Existența unui singur microbuz școlar la un 
număr de 108 elevi 

 



- Au fost realizate parteneriate educaționale cu alte 

unități școlare sau diverse asociații pentru desfășurarea 

de activități extrașcolare și extracurriculare 
- Participări cu rezultate bune la concursuri artistice și 

sportive (formația de dansuri a școlii, grupul vocal). 

- Bune colaborări cu Poliția, Biserica, D.G.A.S.P.C 
Neamț. 

- Colaborare eficientă cu instituțiile administrației 

publice locale (implementarea în parteneriat a unui 

proiect finanțat cu 36.400 lei de către Ministerul 
Culturii în 2018) 

Preocupare pentru atragerea de sponsorizări (Educlick, 

Bookland) 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Număr mare de profesori titulari; 24 din 27 

- Existența  posibilității de scriere de proiecte pentru 

optimizarea dotărilor prin apeluri de proiecte lansate de 

diferite entități (Start ONG, Nouă ne Pasă)  
- Posibilitatea de participare la cursuri  de formare  prin 

programul Erasmus+, CRED, etc. 

- Finalizarea lucrărilor la Căminul Cultural Păstrăveni 

- Existența a 2 parcuri în proximitatea unităților de 
învățământ 

- Existența unui proiect al primăriei de dotare a școlilor 

cu tehnică modernă și a elevilor cu tablete 

- Existența posibilității/ fondurilor necesare 

recompensării elevilor cu burse de merit 

- Existența oportunităților  diversificate de formare a 
cadrelor didactice 

- Existența unui parteneriat cu Asociația Bookland în 

derulare 

 

- Parte din elevii școlii provin din familii 
defavorizate economic si social (conform SDL 

avem 142 familii, respective 411 persoane cu 

ajutor social și doar 458 de salariați la o 
populație de 4100 de persoane) 

- Grad scăzut de literație în multe din familiile 

elevilor (1345- au absolvit gimnaziu, 310-fără 

școală, 63-studii superioare- sursa SDL- 
Strategia de Dezvoltare Locală) 

- Existența unui număr de 16 elevi cu CES 

- Existența unui număr de 107 copii și elevi din 
plasament familial 

- Deprecierea statutului profesorului în societate 

ceea ce determină dificultăţi în impunerea 
cadrului didactic, ca principal factor al 

educaţiei, în faţa beneficiarilor direcţi şi 

indirecţi; 

- Dotări insuficiente pentru bibliotecă și sala de 
sport; 

 

 

NEVOI  IDENTIFICATE: 

 

 promovarea performanțelor elevilor și profesorilor în comunitatea locală 

  adecvarea  spațiilor școlare la cerințele educaționale 

 recunoașterea și recompensarea rezultatelor obținute 

 dotarea cu tehnică modernă  

 scrierea și implementarea de proiecte de finanțare 

 implicarea în proiecte de parteneriat educațional ce pot aduce resurse financiare 

 formarea cadrelor didactice în vederea desfășurării unui proces didactic modern, în 

folosirea tehnologiei în procesul didactic; 

 valorificarea tuturor competențelor elevilor 

 motivarea elevilor și cadrelor didactice prin diverse tipuri de recompense 

 integrarea și monitorizarea copiilor din plasament familial 

 optimizarea rezultatelor elevilor 



GRUPUL  ȚINTĂ:    

 cadre didactice 

 elevi 

 părinți 

 comunitatea locală 

 



 

 

 

 

ȚINTE  STRATEGICE: 

 Ținta 1: Sporirea calității actului didactic în vederea asigurării unui proces didactic incluziv menit să asigurea integrarea în societatea 

actuală a tuturor beneficiarilor serviciilor educaționale. 

OBIECTIV STRATEGIC: Creșterea în următorii 4 ani a procentului de promovare a examenului de Evaluare Națională  de la 55% la 65%. 

 Ținta 2: Promovarea imaginii școlii în comunitate prin adoptarea principiilor unei școli comunitare. 

OBIECTIV STRATEGIC: Diminuarea cu 50% a  numărului de elevi cu medii sub 7 prin derularea de programe remediale 

 Ținta 3: Valorificarea tuturor competențelor și abilităților elevilor prin activități extracurriculare și extrașcolare. 

1. OBIECTIV STRATEGIC: Eliminarea riscului de abandon școlar pentru cele 5 cazuri de elevi de gimnaziu  identificați, prin 

dezvoltarea de comunități de învățare profesori/părinți/elevi. 

 Ținta 4: Servicii de calitate oferite în cadrul tuturor departamentelor unității de învățământ. 

2. OBIECTIV STRATEGIC: Creșterea în fiecare an cu cel puțin 10% a procentului beneficiarilor  direcți și indirecți și cu 20% a 

profesorilor, care percep existența unei stări de bine în unitatea școlară. 

 

 

1. CURRICULUM 
 

Obiective specifice: 

 

-     Utilizarea de soft educaţional adecvat curricumului şcolar ; 

-     Crearea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în concordanţă cu standardele naţionale, care să ofere o radiografie obiectivă progresului şcolar; 

-     Sporirea calității actului didactic prin furnizarea de lecții bune de către întreg personalul școlii 

-     Optimizarea  ofertei curriculare astfel încât să faciliteze învățarea și să dezvolte motivația pentru învățare 

-     Creșterea competențelor de literație prin activități extracurriculare 

 

    Funcţia 

managerială 
                      Acţiuni   Termene 

Resurse umane / 

financiare 
    Responsabili 

        Indicatori 

deperformanţă                    

1. Proiectare 
Elaborarea proiectului de curriculum al 

şcolii privind aplicarea curriculum-ului 

naţional şi dezvoltarea locală de 

curriculum 

 

 31.01.2022 
Cadre didactice 

Director, Comisia 

pentru  curriculum 

Corelarea obiectivelor 

stabilite la nivel naţional 

şi a celui local cu cele 

specificate în proiectul 

şcolii. 



 

 Elaborarea proiectului activităţii 

extracurriculare şi al concursurilor şcolare 

 

   31.01.2022 Cadre didactice  

Coordonator comisie 

programe educative 

şcolare si 

extraşcolare 

Corelarea obiectivelor şi 

activităţilor stabilite la 

nivel de şcoală cu cele 

stabilite la nivel naţional 

şi local. 

 Elaborarea în comun și aprobarea unui text 

de politică școlară ”O lecție bună” prin 

valorificarea experiențelor pozitive din 

școală și ale altora 

Implementarea modelului de proiectare 

ERR 

 28.02.2022 

- chestionar 

elevi/profesori 

”Ce înseamnă o 

lecție bună” 

 

Director,  

Comisie pentru 

curriculum 

1 text de politică școlară 

 ” O lecție bună” 

 

Achiziționarea unui abonament al școlii la 

platforma BRIO pentru testarea 

competențelor de literație ale elevilor 

Rezolvarea testelor de antrenament 

propuse de minister 

Martie 2022 

- teste la 

disciplinele de 

examen 

- echipamente IT 

- abonament la 

platforma BRIO 

- teste de 

antrenament 

- RED 

- profesori de 

specialitățile limba 

română și 

matematică 

- director 

- profesor de TIC 

- cel puțin 5 teste 

susținute de fiecare 

dintre cei 39 de elevi de 

la clasa  

a VIII-a 

- toate testele de 

antrenament lucrate 

 
Implementarea proiectului ”Toată școala 

citește” în parteneriat cu biblioteca 

comunală 

01.03.2022 

- fondul de carte 

al bibliotecii 

școlare 

și comunale 

- echipa de proiect 

- director 

- toate clasele  

II-VIII participă în 

proiect 

 

2. Organizare 

Procurarea programelor din trunchiul 

comun aprobate, asigurarea manualelor şi a 

materialului didactic omologat. 

 

 01.09.2022 

permanent 

Cadre didactice 

/resurse 

financiare 

stabilite în buget 

Director  

Administrator 

financiar 

Existenţa în şcoală a 

programelor, manualelor 

şi materialului didactic 

necesar. Existența 

necesarului de 

documente școlare. 



 

 

Asigurarea cadrului necesar şi a bazei 

logistice pentru activităţile extracurriculare 

şi concursuri şcolare. 

Permanent 

Personal 

administrativ 

Cadre didactice 

Director 

Coordonator comisie 

programe educative 

şcolare şi 

extraşcolare 

Corelarea cadrului şi a 

bazei logistice cu 

obiectivele activităţilor. 

Nr. de solicitări către 

Primăria Păstrăveni 

pentru deplasarea cu 

autobuzul școlar 

3. Conducere 

operaţională 

Aplicarea documentelor curriculare 

aprobate (pentru trunchiul comun şi 

disciplinele opţionale) 

Permanent Cadre didactice 

Director 

Responsabili comisii 

metodice 

Respectarea 

documentelor curriculare 

aprobate. 

Existențadocumentelor 

de proiectare didactică în 

conformitate cu 

documentele curriculare. 

 

 Structurarea orarului şcolii cu respectarea 

cerinţelor psihopedagogice 
15.09.2022 Comisia de orar Director 

Raportarea schemei orare 

la specificul şcolii. 

Existența orarelor pe 

fiecare clasă și structură. 

 

 

Monitorizarea ofertei educaţionale a şcolii 

în acord cu indicatorii de performanţă 

stabiliţi în urma diferitelor forme de 

inspecţie 

Permanent 
Responsabili 

comisii metodice 
Director 

Program de asistenţe la 

ore, asistenţe la activităţi 

educative şi 

extracurriculare 

 

 Supervizarea desfăşurării activităţilor 

educative şcolare şi extraşcolare 
Semestrial 

Coordonator 

comisie programe 

educative şcolare 

şi extraşcolare 

Director  

Corelarea planurilor de 

activitate cu specificul 

şcolii 

4. Control / 

evaluare Analiza ofertei educaţionale şi a 

performanţelor educaţionale pe baza 

indicatorilor de performanţă stabiliţi în 

urma diferitelor forme de evaluare 

Semestrial 

 
Comisii metodice  

Director 

Responsabili comisii 

Coordonator comisie 

programe educative 

şcolare şi 

extraşcolare 

Rapoarte semestriale 

 

 

Elaborarea propunerilor privind 

modificarea curriculum-ului naţional si a 

dezvoltărilor locale 

Când este cazul Comisii metodice Director Rapoarte întocmite 

 



 
Asigurarea organizării şi desfăşurării 

evaluării si a admiterii absolventilor 

claselor a VIII-a în următoarea treaptă de 

şcolarizare  

Conform 

calendarului de 

evaluare și de 

admitere 

Cadre didactice / 

logistica școlii 
Director 

Raport de analiză a 

modului de desfășurare a 

Evaluării Naționale 

100% repartizare 

absolventi 

 

 
Întocmirea documentelor şi a rapoartelor 

tematice curente şi speciale solicitate de 

ISJ, CCD, MEN şi autorităţile  locale 

Când este cazul Comisii de lucru 

Director 

Responsabili 

comisii de lucru 

Rapoarte/documente  

întocmite 

 

 
Întocmirea documentelor de proiectare a   

curriculumului naţional 
01.09.2022 Cadre didactice 

Director 

Responsabili 

comisii metodice 

Planificări calendaristice 

 Proiecte didactice 

 

 
Arhivarea şi păstrarea documentelor 

şcolare oficiale 
Permanent Secretariat 

Director 

 Secretar 

Respectarea legislaţiei 

Existența documentelor 

înregistrate în arhivă 

5. Motivare Asigurarea caracterului stimulativ şi 

fundamentarea dezvoltărilor locale de 

curriculum pe experienţa elevilor şi pe 

specificul comunitar. 

Permanent 
Cadre didactice 

Elevi 
Director Oferta educațională 

6. Implicare şi 

participare 
Încurajarea, consemnarea şi transmiterea 

către cei în drept a dezvoltărilor curriculare 

locale şi a propunerilor pentru 

îmbunătăţirea curriculum-ului naţional, 

provenite de la cadrele didactice din 

şcoală. 

Permanent 
Consiliul 

profesoral 
Director Rapoarte întocmite 

7. Formare / 

dezvoltare 

profesională şi 

personală 

Asigurarea abilitării şi a consultanţei în 

problemele de curriculum pentru cadrele 

didactice. 

Permanent 
Comisia pentru 

perfecţionare 

Coordonator 

comisie 

perfecționare 

Corelarea  activităţilor   

de perfecţionare  cu 

cerinţele curriculumului 

naţional. 

 Participarea cadrelor  la 

diferite         forme de 

perfecţionare. 

 

8. Normarea şi 

organizarea 

grupurilor 

/dezvoltarea 

Organizarea colectivelor de catedră şi a 

echipelor de proiect -în funcţie de 

necesităţile şcolii şi de activităţile 

planificate. 

Când este cazul 

Cadre didactice 

Parteneri locali 

Parteneri externi 

Comisia pentru 

proiecte  și 

programe educative 

Participarea la proiecte 

de dezvoltare locale, 

naţionale şi 

internaţionale 



echipelor 

9. Negocierea / 

rezolvarea 

conflictelor Asigurarea coerenţei între curriculum-ul 

naţional şi dezvoltările regionale/ locale. 
Permanent Comisii metodice 

Consiliul 

profesoral 

Stabilirea CDŞ în 

interesul elevilor, în 

concordanţă cu 

obiectivele 

curriculumului naţional 

şi cele specifice locale 

 

 
Asigurarea coordonării între diferitele 

discipline/ module / cadre didactice. 
Permanent Comisii metodice 

Consiliul 

profesoral 

Constituirea comisiilor 

metodice 

 

 
Rezolvarea "conflictelor de prioritate" - 

între reprezentanţii diverselor discipline - 

în interesul copiilor /tinerilor 

Permanent 
Comisia pentru 

curriculum 

Consiliul 

profesoral 

Stabilirea schemei orare 

urmărindu-se interesul 

elevilor 

 

 

 

II. RESURSE UMANE 

 

 Obiective strategice: 

-  Creșterea competențelor cadrelor didactice  de predare-învățare-evaluare 

-   Stimularea perfecţionării  cadrelor didactice pentru cunoaşterea noilor tehnologii,  pentru promovarea didacticii  moderne cu accent pe 

dezvoltarea de competenţe; 

-   Adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaţionale; 

-   Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă ; 

-   Participarea cadrelor la cursuri de iniţiere în managementul calităţii; 

-   Familiarizarea cadrelor didactice cu sistemul de evaluare externă; 

-   Motivarea întregului personal în funcţie de creşterea eficienţei muncii; 

-   Perceperea şi utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ; 

-   Proiectarea şi derularea unor activităţi de consiliere socială şi profesională cu părinţii; 

-   Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să promoveze o cultură organizaţională de tip reţea. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

   Funcţia 

managerială 
                Acţiuni    Termene 

Resurse umane/ 

financiare 
     Responsabili 

       Indicatori de 

performanţă 

1. Proiectare Elaborarea    și aprobarea    proiectului        

de dezvoltare a resurselor umane -

recrutare,      selecţie,      utilizare, 

motivare,      disponibilizare, privind  atât 

personalul  didactic cât şi cel nedidactic. 

15.02.2022 

Comisia de 

perfecționare 

Secretariat 

Director 

CA 
Stat de funcţii 

 
Realizarea Planului de dezvoltare 

profesională a fiecărui cadru didactic 
28.02.2022 

- chestionar nevoi 

de formare 

- cadrele didactice 

- resp. com 

- 1 PDP/ profesor 

 

 

Perfecționarea  continuă a cadrelor 

didactice prin proiecte Erasmus+, CRED, 

cursuri de formare 

 

permanent 

- proiecte de 

mobilitate 

Erasmus+ 

- proiecte de 

parteneriat școlar  

eTwinning 

- cursuri CRED 

- cursuri de 

formare 

- comisia 

pentru programe și 

proiecte  

educaționale 

- un proiect de mobilitate 

depus 

- 2 proiecte eTwinning în 

derulare 

 

 
Stabilirea /operaţionalizarea criteriilor de 

recrutare, utilizare şi disponibilizare. 
Permanent 

Consiliul de 

Administraţie 
Director 

Respectarea legislaţiei 

Proceduri revizuite 

2. Organizare 

Revizuirea procedurilor de ocupare a 

posturilor şi catedrelor vacante pentru 

personalul din subordine - conform 

criteriilor naţionale locale şi proprii. 

 

Conform grafic 

de mobilitate 

Consiluil de 

Administraţie 

Director 

Secretar 

 

Proceduri operaționale 

Respectarea 

Metodologiei de 

mobilitate a cadrelor 

didactice 

Fișa de încadrare 

 

 
Realizarea cuprinderii copiilor şi elevilor 

înscrişi în unităţile de studiu, colectivele şi 

formele de educaţie stabilite prin lege. 

Anual Secretariat 

Director  

Secretar 

 

Realizarea    planului     

de şcolarizare 

 

 
Organizarea concursurilor şi a tuturor 

formelor de admitere pe bază de selecţie, 

conform metodologiilor stabilite la nivel 

naţional, judeţean sau proprii. 

Conform grafic 
Comisii de 

admitere 
Director 

Respectarea 

metodologiilor de 

concurs 



 

 

Realizarea orientării școlare/vocaţionale a 

elevilor în concordanță cu abilitățile 

acestora 

Anual 
Profesorii 

diriginți 

Director 

Profesori diriginți 

la clasele a VIII-a 

Activități demonstrative 

la orele de dirigenție 

Proiecte J.A.Romania 

implementate 

Accederea tuturor 

elevilor la licee și școli 

profesionale 

 

 Asigurarea asistenţei/protecției   sanitarîn 

contextul epidemiologic şi a protecţiei 

muncii. 

Permanent 

Asistent  medical  

comunitar 

Comisia de SSM şi 

PSI 

Director  

Asigurarea  condiţiilor  

de sănătate şi de 

securitate a muncii si 

pentru prevenirea si 

stingerea incendiilor 

 

3.Conducere 

operatională 

Incheierea contractelor de muncă cu 

personalul didactic şi nedidactic 
01.02.2022 

 
Secretariat Director 

Respectarea  

metodologiilor de 

încadrare 

Normarea şi utilizarea personalului 

din subordine inclusiv in ce priveste 

conducerea colectivelor de elevi (diriginţi, 

învăţători) 

31.01.2022 
Consiliul de 

Administraţie 
Director Respectarea legislaţiei 

 

 
Realizarea fişelor posturilor/ descrierilor 

de rol pentru personalul din subordine. 
01.02.2022 

Responsabili 

comisii 
Director Respectarea legislaţiei 

4. Control / 

evaluare 
Evaluarea periodică a personalului didactic 

şi nedidactic din subordine. 
Anual 

Consiliul de 

Administraţie 
Director 

Corelarea fișei de 

evaluare cu atribuţiile 

prevăzute în fişa postului 

 

 Întocmirea documentelor şi a rapoartelor 

tematice curente de ISJ, CCD, ME şi 

autorităţile locale. 

Când este cazul Comisii de lucru 

Director 

Responsabili 

comisii de lucru 

Rapoarte întocmite 

 

 
Arhivarea şi păstrarea documentelor 

oficiale privind personalul unităţii şcolare. 
Permanent Secretariat 

Director 

 Secretar  
Respectarea legislaţiei 

 



5. Motivare 
Repartizarea echitabilă şi în conformitate 

cu criteriile naţionale şi locale, a 

stimulentelor materiale şi morale stabilite 

prin lege pentru cadrele didactice şi 

nedidactice şi pentru copii şi elevi. 

Când este cazul 
Consiliul de 

Administraţie 
Director Respectarea legislaţiei 

 

 

Stimularea, prin mijloace materiale şi 

morale, a formării şi dezvoltării 

profesionale. 

Permanent 
Responsabili 

compartimente 

Consiliul de 

administraţie 

Corelarea cu obiectivele 

strategiei de dezvoltare 

resurse umane 

6. Implicare şi 

participare Asigurarea cadrului instituţional pentru 

participarea personalului la procesul 

decizional prin colectivele şi organele de 

conducere colectivă existente: colectivele 

de catedră, Consiliul de Administraţie şi 

Consiliul Profesoral. 

Permanent 
Responsabili 

comisii de lucru 
Director 

Participarea personalului 

la procesul decizional 

Referate de necesitate 

depuse de cadrele 

didactice 

 

 Realizarea unui sistem intern de 

comunicare rapid, eficient şi transparent. 
Permanent 

Responsabili 

compartimente 
Director 

Respectarea legislaţiei şi 

a termenelor stabilite 

Procedură de comunicare 

a informațiilor 

7. Formarea 

/dezvoltare 

profesională şi 

personală 

Formarea continuă generală -corelată cu 

evaluarea - a personalului din subordine. 

Conform  

tematicii 

comisiilor 

metodice 

Responsabili de 

comisii metodice 

Director 

Şefi comisii 

Corelarea evaluării cu 

activitatea desfăşurată 

 

 
Asigurarea consilierii generale şi specifice 

pentru întreg personalul din subordine. 
Permanent 

Responsabili de 

compartimente 
Director 

Existenţa în şcoală a unei 

atmosfere eficiente de 

lucru 

 

 Participarea la programe de (auto) formare 

continuă în management educaţional şi 

informarea la zi în domeniu. 

Permanent Stagii de formare 

Responsabil 

comisie de 

perfecţionare 

Număr de cadre 

participante la cursurile 

de formare 

8. Formarea 

grupurilor / 

dezvoltarea 

echipelor 

Încurajarea unei culturi organizaţionale 

care stimulează comunicarea deschisă, 

participarea şi inovaţia. 

Permanent 
Responsabili de 

compartimente 
Director 

Implicarea cadrelor în 

activitatea organizaţiei 



 

 
Deformalizarea comunicării în organizaţie Permanent 

Responsabili 

compartimente 
Director 

Respectarea legislaţiei şi 

a termenelor stabilite 

 

 
Organizarea de activităţi de "loisir" pentru 

personalul şcolii. 
Când este cazul 

Responsabili 

compartimente 
Director 

Implicarea cadrelor în 

activitatea organizaţiei 

Echipă unită 

9.  Negocierea 

/rezolvarea 

conflictelor 

Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă 

a conflictelor din interiorul colectivului 

unităţii şcolare. 

Permanent 
Responsabili de 

compartimente 
Director 

Existenţa în şcoală a unei 

atmosfere eficiente de 

lucru 

 

 
Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă 

a conflictelor cu sau între copii şi elevi, 

cadre didactice şi nedidactice, părinţi, etc. 

Permanent Cadre didactice Director 

Existenţa în şcoală a unei 

atmosfere eficiente de 

lucru 

Respectarea procedurilor 

pentru rezolvarea 

conflictelor 

 

 

III. RESURSE MATERIALE 

 

Obiective Stategice: 
 

-  Dezvoltarea bazei materiale cu prioritate pentru  sectoarele mai puţin dotate; 

-  Implementarea protocolului cu Asociați Bookland și Primăria Păstrăveni 

-  Acoperirea necesarului de calculatoare şi soft educaţional pentru toate domeniile curriculare;  

-  Încurajarea iniţiativelor  elevilor şi antrenarea lor în identificarea de activităţi aducătoare de venituri în folosul şcolii;  

-  Valorificarea bazei materiale existente pentru iniţierea de activităţi cultural- sportive. 

                                                                                                                   

 

Funcţia 

managerială 
Activitate Termene 

Resurse umane/ 

financiare 
Responsabilităţi 

Indicatori de 

performanţă 

1. Proiectare 
Elaborarea proiectului de buget şi a 

proiectului de achiziţii al unităţii şcolare. 

Anual/ 

trimestrial 

Contabilitate/ 

analiza de nevoi 

Consiliul de 

administraţie 

Cadre didactice 

Corelarea proiectului de 

buget cu analiza de nevoi 

 

 
Identificarea surselor extrabugetare de 

finanţare. 
Permanent 

Parteneri locali  

Activități  

aducătoare de venit 

Director  

Contabil  

Veniturile extrabugetare 

obţinute 

 

 

Întocmirea documentaţiei pentru  reparaţii, 

igienizări 
Când este cazul 

Buget local 

Venituri proprii 

Director 

 Contabil  
Respectarea legislaţiei 



2. Organizare 
Achiziţionarea materialelor conform 

bugetului alocat pentru dotare, conform 

legii, pe capitole şi articole bugetare. 

permanent 
Contabilitate/ 

analiza de nevoi 

Director 

 Contabil  

Administrator de 

patrimoniu 

Corelarea repartiţiei 

bugetare cu lista de 

priorităţi 

 

 
Dezvoltarea fondurilor extrabugetare şi 

repartizarea lor conform priorităţilor. 
Când este cazul 

Consiliul de 

administraţie 
Director 

Respectarea listei de 

priorităţi 

 

 
Repartizarea mijloacelor fixe şi a 

obiectelor de inventar achiziţionate, 

conform planificării. 

Când este cazul 
Consiliul de 

administraţie 
Director 

Asigurarea condiţiilor 

optime pentru un 

învăţământ de calitate 

3. Conducere 

operaţională 

Realizarea execuţiei bugetare. Trimestrial Contabilitate Director Respectarea legislaţiei 

 

 

Realizarea planului de achiziţii. 
Anual 

Administrativ- 

Contabilitate 
Director 

Respectarea listei de 

priorităţi 

 

 Alocarea burselor şi a celorlalte forme de 

ajutor stabilite prin lege. 
Semestrial 

Secretariat 

Contabilitate 

Comisia de burse 

Director 
Respectarea criteriilor 

prevăzute de lege 

 

 
Utilizarea fondurilor extrabugetare 

conform priorităţilor stabilite în proiectele 

şi programele şcolii. 

Când este cazul 
Venituri proprii, 

sponsorizări 

Consiliul de 

administraţie 

Corelarea cu lista de 

priorităţi 

 

 Asigurarea condiţiilor necesare privind 

iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă, 

servicii de internet 

Permanent 
Bugetul unității de 

învățământ 

Director 

Contabilitate 

Asigurarea plăţii 

facturilor pentru utilităţi 

la termen 

4. Control / 

evaluare 

Încheierea exerciţiului financiar. Anual Contabilitate Director Respectarea legislaţiei 

 

 
Evaluarea realizării planului de achiziţii şi 

a utilizării fondurilor extrabugetare. 
Trimestrial Contabilitate 

Consiliul de 

administraţie 

Corelarea    cu    lista    

de priorităţi și planul de 

achiziții 

 

 Întocmirea documentelor şi a rapoartelor 

tematice curente şi speciale, cerute de  ISJ,  

M E  şi autorităţile locale. 

Când este cazul 
Secretariat 

Contabilitate 
Director 

Respectarea legislaţiei şi 

a termenelor 



 

 
Întocmirea documentelor legale privind 

managementul financiar. 

Lunar 

/trimestrial 

/anual 

Contabilitate Director Respectarea legislaţiei 

 

 
Arhivarea şi păstrarea documentelor 

financiare oficiale. 
Anual Contabilitate Director 

Respectarea legislaţiei. 

Existența documentelor 

arhivate 

5. Motivare 
Asigurarea de servicii (consultanţă şi 

expertiză, baza logistică, ofertă de spaţii 

pentru diverse activităţi, etc.) în 

contrapartidă pentru organizaţii, surse 

alternative de finanţare. 

Când este cazul 
Secretariat 

Contabilitate 
Director 

Respectarea    

prevederilor legale 

6. Implicare şi 

participare 
Asigurarea transparenţei elaborării şi 

execuţiei bugetare. 
Permanent 

Contabilitate / 

documente 

financiare 

Director 
Asigurarea circulaţiei și 

accesului la informaţii 

7. Formare/ 

dezvoltare 

profesională şi 

personală. 

Asigurarea formării specifice şi a 

consultanţei pentru personalul 

financiar si adminitrativ 

Permanent 

Firma de 

consultanță 

Contabil 

Director 
Racordarea la 

modificările legislative 

 

8. Formarea şi 

organizarea 

grupurilor şi 

echipelor 

Formarea echipei personalului 

administrativ. 
Anual 

Stat de funcţii 

aprobat 
Director Respectarea fişei postului 

9. Negocierea şi 

rezolvarea 

conflictelor 

Negocierea celor mai bune condiţii 

financiare pentru execuţia bugetară. 
Permanent Oferte de preţ 

Director 

Contabil  

Comisia de 

evaluare a ofertelor 

Respectarea prevederilor 

legale în privința 

achizițiilor publice 

 

 
Negocierea celor mai avantajoase contracte 

de sponsorizare şi condiţii pentru obţinerea 

fondurilor extrabugetare. 

Când este cazul Parteneri locali 
Consiliul de 

Administraţie 

Corelarea cu lista de 

priorităţi 

 

 

 

 

 



IV.      DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ,  RELAŢII SISTEMICE ŞI RELAŢII COMUNITARE 
 

-  Implementarea proiectului accesat de Primăria Păstrăveni de dotare cu tehnică a școlii                                                                                                                                                                            

-  Fructificarea tuturor oportunităţilor oferite de proiecte de colaborare locale, regionale şi europene;                                                                                                                             

-  Dezvoltarea unor parteneriate între instituţii de acelaşi profil din ţară şi din străinătate; 

    

                                                     

     Funcţia 

managerială 
                      Acţiuni    Termene 

Resurse umane/ 

financiare 
   Responsabili 

        Indicatori de 

performanţă 

1. Proiectare Identificarea nevoilor de educaţie ale 

comunităţii locale şi a posibilităţilor de 

satisfacere în cadrul normativ existent şi cu 

resursele disponibile. 

Permanent 
Comisia pentru 

curriculum 
Director 

Racordarea    planului    

de şcolarizare  la nevoile  

de educaţie ale 

comunităţii 

 

 
Elaborarea planurilor/ programelor de 

dezvoltare a unităţii şcolare pentru 

satisfacerea nevoilor proprii şi ale 

comunităţii locale. 

Anual 

Comisia pentru 

proiecte și 

programe educative 

Director 

Dezvoltarea 

parteneriatului local, 

județean, naționale și 

european 

 

 
Iniţierea de parteneriate şi programe cu 

instituţii care să promoveze principiile 

non-discriminării. 

Când este cazul 

Comisia pentru 

proiecte educative 

şcolare şi 

extraşcolare 

Director 
Corelarea   cu   analiza   

de nevoi 

 

 Informarea tuturor categoriilor şi 

organizaţiilor interesate/ beneficiare în 

legătură cu activitatea unităţii şcolare şi cu 

programele naţionale de reformă în curs. 

Permanent 
Responsabili de 

proiecte derulate 
Director Diseminarea rezultatelor 

2. Organizare 
Colaborarea cu autorităţile locale alese în 

ceea ce priveşte repartizarea şi utilizarea 

fondurilor pentru funcţionarea, întreţinerea 

şi repararea unităţii şcolare. 

Permanent 
Proiect de buget/ 

Execuţii bugetare 

Director  

Contabil 

Corelarea    cu    lista    

de priorităţi 

 

 
Încheierea de contracte cu agenţii 

economici, ONG şi alte organizaţii privind 

prestări reciproce de servicii. 

Când este cazul Cadre didactice 
Director  

Contabil  
Respectarea legislaţiei 



3. Conducere 

operaţională 

Aplicarea programelor naţionale de 

reformă şi întocmirea documentelor de 

implementare. 

 

Permanent Comisii de lucru Director 

Respectarea  măsurilor  

de reformă şi 

implementare 

            

                                                                                      

 Stabilirea legăturilor cu autorităţile     

 locale, agenţii economici,    

instituţiile naţionale şi regionale de   

cultură, biserica, alte instituţii    

interesate, pentru creşterea        adecvării 

ofertei educaţionale a şcolii  la cererea  
Când este cazul 

Comisia pentru 

proiecte și 

programe 

educaționale 

Director  

Consilier educativ 

Corelarea ofertei cu 

cererea de educaţie 

 

Stabilirea legăturilor formale cu 

organele de poliţie, serviciul de voluntariat 

pentru situații de urgență din localitate 

în vederea asigurării  pazei  şi siguranţei  

elevilor şi pentru prevenirea  şi combaterea 

delicvenţei  juvenile. 

    

 

 

Permanent 

   

Respectarea 

regulamentului şcolar 

și a legislației conexe 

Comisia SSM și 

PSI 
Director 

  

    

4 Control/ 

evaluare 

Stabilirea unor criterii de evaluare a 

personalului didactic corecte și în 

concordanță cu fișa postului 

 

Anual 

 

 

Consiliul 

profesoral 

 

Director 

 

Motivarea personalului 

Fișa de evaluare a 

personalului didactic 

Elaborarea instrumentelor de monitorizare 

şi evaluare utilizabile în activitatea de 

inspecţie 

 

Anual 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Director 

 

Corelarea fişei de 

asistenţă cu cerinţele 

curriculum-ului 

 Aplicarea instrumentelor de monitorizare 

şi evaluare 
Conform grafic 

Responsabili de 

catedră 
Director  

Respectarea graficelor de 

asistenţă 

                           

 Elaborarea rapoartelor privind activitatea 

de asigurare a calităţii ofertei educaţionale 

şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii 

educaţiei. 

Semestrial 

Rapoarte 

responsabili 

comisii 

Director 

Elaborarea planului de 

măsuri în acord cu 

analiza de nevoi 



 

 
Întocmirea documentelor de evaluare a 

realizării proiectelor de reformă. 
Când este cazul 

Responsabili de 

comisii 
Director 

Informarea corectă 

privind stadiul de 

realizare 

 

 

Întocmirea raportului anual de activitate a 

unităţii şcolare. 
Anual 

Consiliul de 

administraţie 
Director 

Analiza tuturor 

sectoarelor de activitate 

5. Motivare Oferirea cadrului logistic (spaţii, aparatură, 

expertiză /consultanţă, etc.) pentru 

programele şi activităţile comunitare. 

Când este cazul 
Baza materială a 

şcolii 
Director 

Asigurarea condiţiilor 

necesare programelor şi 

activităţilor comunitare 

6. Implicare şi 

participare 

Implicarea organizaţiilor sindicale în 

procesul decizional şi în rezolvarea 

problemelor şcolii. 

Conform grafic 

de lucru 

Membrii de 

sindicat 
Director      

Participarea 

reprezentantului 

membrilor de sindicat la 

Consiliul de 

administraţie 

Existența comisie 

paritare la nivel de școală 

 

 
Organizarea întâlnirii periodice cu 

reprezentanţii comunităţii locale: membrii 

în organele alese de conducere de la nivel 

local, părinţi, oameni de afaceri, 

reprezentanţi ai bisericii şi ai organizaţiilor 

culturale, etc., privind creşterea adecvării 

ofertei educaţionale a şcolii la specificul 

comunitar. 

Când este cazul 

Comisia pentru 

proiecte și 

programe educative 

Director  

Coordonator cu 

proiecte educative 

Corelarea ofertei cu 

cererea de educaţie 

7.Formare/ 

dezvoltare 

profesională şi 

personală 

Organizarea diferitelor forme de  

prezentare a ofertelor de pregătire 

profesională 

Conform 

solicitărilor 

Diriginţii Coordonator cu 

proiecte educative 

Director  

Corelarea cu ofertele de 

pregătire profesională  

 

 

8. Formarea şi 

organizarea 

grupurilor şi 

echipelor 

Organizarea unor echipe mixte sau 

participarea personalului din şcoală la 

diferite proiecte de dezvoltare comunitară 

şi la alte proiecte locale, naţionale şi 

internaţionale. 

Când este cazul 
Comisia pentru 

proiecte  
Director 

Dezvoltarea 

parteneriatelor  



9. Negocierea şi 

rezolvarea 

conflictelor 

Negocierea celor mai avantajoase condiţii 

de sprijin comunitar pentru unitatea 

şcolară. Când este cazul 

Director 

Comisia pentru 

proiecte şcolare şi 

extraşcolare 

Director 

Participarea la acţiuni 

comune cu comunitatea 

locală 

 

 

Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă 

a conflictelor cu reprezentanţii autorităţilor 

/comunităţii, regiile autonome de servicii, 

instituţii religioase şi culturale, etc. 

Când este cazul 

Director  

Comisia pentru 

proiecte şcolare şi 

extraşcolare 

Director 
Respectarea prevederilor 

legale 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof.  PERȚA  ELENA 
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